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IRMÃ MARIA THEREZA ANNA  ND 4453 

 
(Antes, Irmã Maria Aurora) 
 
Thereza Anna COSTELLA 
 
 
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS 
 
Data e local do nascimento: 22 de março,1931  Col. Lângaro, Passo Fundo, RS 
Data e local da profissão: 13 de fevereiro,1951 Passo Fundo, RS 
Data e local do falecimento: 08 de dezembro,2019 Casa Betânia, Não-Me-Toque, RS 
Data e local do funeral: 09 de dezembro,2019 Casa Santa Cruz, Passo Fundo, RS 
 

“Tudo o que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes.” Mt 25,40 
 

Thereza Anna é filha de David Costella e Maria Rovani Costella. Desta família numerosa 
de 13 filhos, 4 se tornaram Freis Franciscanos e 4 Irmãs de Notre Dame. A família era 
profundamente religiosa e de muita oração. O terço, rezado em família, era compromisso diário 
ao findar do dia. O pai lia a Sagrada Escritura para os filhos e fazia perguntas para certificar-se 
de que haviam entendido o conteúdo. Este era um incentivo para terem amor à Palavra de Deus.  

A família tirava seu sustento da agricultura e, desde cedo, os filhos aprenderam que o 
trabalho faz parte da vida. Thereza Anna gostava de contemplar a natureza e, às vezes, ia rezar 
no meio do milharal. O pai, percebendo o desejo da filha de tornar-se religiosa, acolheu o seu 
pedido de ingressar na Congregação das Irmãs de Notre Dame. Ingressou no Postulantado a 02 
de fevereiro de 1948, em Passo Fundo, RS, onde fez também o noviciado e toda a sua formação 
para a vida religiosa. Fez a primeira profissão em 1951 e os votos perpétuos em 09 de fevereiro 
de 1956.  

Seus muitos anos de vida consagrada foram dedicados ao serviço gratuito, alegre e zeloso 
às irmãs e ao povo. A Irmã exerceu seu apostolado na cozinha, na horta e nos serviços gerais. 
Além disso, visitava os doentes e idosos, participava da pastoral da saúde e do apostolado da 
oração. A Irmã M. Thereza Anna foi uma das pioneiras da missão no Acre (1971-1972). Por mais 
de 40 anos exerceu seu apostolado em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, sempre alegre, sorridente, 
incansável no serviço e na oração.  

A comunidade, na qual a Irmã M. Thereza Anna atuava na pastoral, deu os seguintes 
testemunhos: “Não é que ela “encampou tudo” e fazia tudo. Havia um grande grupo de leigos, 
lideranças nascidas e renascidas da espiritualidade das CEBs e todos faziam um grande trabalho 
de evangelização. Todas as sextas-feiras, um carro da comunidade ia buscar a Irmã para a visita 
aos doentes, no hospital. A Irmã M. Thereza Anna passava as tardes no hospital em companhia 
do Padre Luiz Pieretti e encerravam as visitas com a Celebração da Missa”. 

“A Irmã M. Thereza Anna foi um exemplo de vida para nós. Mulher simples, fervorosa, 
humilde, corajosa, dedicada, bondosa, amiga, mãe, professora, guerreira e muito mais. 
Passamos a nos encontrar no Hospital e fomos nos conhecendo. Sempre disposta, ficava 
esperando o transporte para sair e realizar as missões. Ninguém precisava esperar pela Irmã, 
era ela que esperava por nós. Não imaginam a dedicação que ela tinha pelos doentes, 
principalmente, os idosos”. 

Irmã M. Thereza Anna celebrou vários Jubileus de Vida Religiosa chegando ao Jubileu de 
Ferro (2016). Somos gratas a Deus pela sua vida e missão, pelo seu exemplo de caridade e de 
bem querer que pudemos testemunhar. Que ela seja recompensada por tudo o que fez em favor 
da missão e da evangelização do Acre. Com ela, rezamos por mais vocações à Vida Religiosa 
Notre Dame. 


