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SUSTER MARIA THEREZA ANNA  ND 4453 

 
(Dahulu Suster Maria Aurora) 
 
Thereza Anna COSTELLA 
 
Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil 
 
Tanggal dan Tempat Lahir:   22 Maret, 1931      Col. Langaro, Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Profesi:       13 Februari, 1951        Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Meninggal:   08 Desember, 2019     Casa Betania, Não-Me-Toque, RS 
Tanggal dan Tempat Makam:  09 Desember, 2019     Casa Santa Cruz, Passo Fundo, RS 
 
“Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling 

hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku.” Mateus 25:40 

 
Thereza Anna adalah putri dari David Costella dan Maria Rovani Costella. Dari keluarga besar yang 
terdiri dari 13 anak ini, empat menjadi biarawan Fransiskan dan empat Suster Notre Dame. Keluarganya 
sangat religius dan pendoa. Doa Rosario diucapkan bersama pada akhir hari menjadi komitmen mereka. 
Juga, sang ayah membacakan Kitab Suci kepada anak-anak dan bertanya tentang hal itu untuk 
memastikan mereka memahami isinya. Ini mendorong cinta mereka kepada Firman Tuhan.  

Mata pendaharian keluarga ialah bertani, dan sejak usia dini anak-anak belajar bahwa pekerjaan 
memainkan peran penting dalam kehidupan. Di sanalah Anna suka merenungkan alam dan kadang-
kadang dia berdoa di tengah ladang jagung. Ayahnya, menyadari keinginannya untuk menjadi seorang 
suster, mengabulkan permintaannya untuk bergabung dengan Kongregasi Suster-suster Notre Dame. 
Dia menjadi postulan pada 02 Februari 1948, di Passo Fundo, RS, di mana dia juga menjadi novis dan 
semua formasinya untuk hidup bakti. Suster mengucapkan profesi pertama pada 13 Februari 1951 dan 
kaul kekal pada 9 Februari 1956.  

Hidup bakti yang telah dihayatinya selama ini telah didedikasikannya untuk pelayanan tanpa pamrih, 
menyenangkan dan bersemangat bagi para suster dan masyarakat. Pelayanan Suster terutama di 
dapur, kebun sayur dan layanan umum di sekitar rumah. Selain itu, ia mengunjungi orang sakit dan 
lansia, berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan pastoral dan dalam kerasulan kelompok doa. Sr. M. 
Thereza Anna adalah salah satu pelopor misi di Acre (1971-1972). Selama lebih dari 40 tahun dia 
melayani di Cruzeiro do Sul dan Rio Branco, selalu gembira, tersenyum, tak kenal lelah dalam 
pelayanan dan dalam doa.  

Komunitas di mana Sr. M. Thereza Anna melayani memberikan kesaksian berikut: "Dia tidak senang 
memerintah orang lain, melainkan mencoba melakukan semuanya sendiri. Ada sekelompok besar umat 
awam, para pemimpin yang lahir dari spiritualitas Komunitas Basis Kristiani dan mereka semua 
melakukan pekerjaan penginjilan yang hebat. Setiap hari Jumat, komunitas tempat suster melayani, 
memfasilitasinya dengan mobil untuk mengunjungi orang sakit di rumah sakit. Di sana ia melayani 
sampai sore hari bersama Pastor Luiz Pieretti, mengakhiri kunjungan mereka dengan perayaan Misa.”  

“Sr. M. Thereza Anna adalah teladan bagi kita. Wanita sederhana, bersemangat, rendah hati, berani, 
berdedikasi, baik, ramah; dia adalah seorang ibu, seorang guru, dan banyak lagi. Kami bertemu di 
rumah sakit dan saling mengenal. Selalu dalam suasana hati yang baik, dia menunggu transportasi 
keluar dan menyelesaikan misinya. Tidak ada yang perlu menunggu Suster, dia selalu menunggu kami. 
Anda tidak bisa membayangkan dedikasinya kepada orang sakit, terutama para lansia. 

Sr. Maria Thereza Anna telah merayakan beberapa Yuileum, yang terakhir ia merayakan 
Yubileum Besi tahun 2016. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas kehidupan dan misinya, 
untuk teladan cinta kasihnya yang dapat kita saksikan dalam hidupnya. Semoga apa yang telah 
dilakukan didunia untuk misi dan evangelisasi Acre menggembirakan Bapa di Surga. Bersama 
dia, mari kita berdoa untuk mohon panggilan untuk Notre Dame. 


