
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ   HEDI  MARIA   ND 5203 

 

(Anteriormente, Irmã Maria Estefânia) 

 

 

Hedi Maria KUNKEL 

 

Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS, Brasil 
 

 

Data e lugar de nascimento: 12 de novembro, 1936 Cerro Azul, RS 
Data e lugar da profissão: 12 de fevereiro, 1959 Passo Fundo, RS 
Data e lugar de falecimento:  04 de maio, 2021 Hosp. ND São Sebastião, Espumoso 
Data e lugar de sepultamento: 04 de maio, 2021  Cemitério Sta Cruz, Passo Fundo, RS 
 

Os “evangelizadores são como anjos da guarda, mensageiros do bem”, que nos chamam 
pelo nome e nos anunciam a alegria e a vida de Jesus. Quem evangeliza está sempre em 
movimento, sempre indo ao encontro dos outros. Quem anuncia, realiza o desejo de Deus, 
está sempre em busca de Deus e o transmite aos irmãos. (Discurso do Papa Francisco aos 
participantes no encontro internacional “A igreja em saída. Percepção e perspectivas da 
Evangelii Gaudium) 
 

Hedi Maria Kunkel era filha de João Arthur e Luiza Köhler Kunkel, agricultores. Ela era a 
sexta entre 16 irmãos. Entrou no Postulantado em 1956 e, na vestição, recebeu o nome de 
Irmã Maria Estefânia. Fez o Magistério no Colégio João Batista Rotta, em Espumoso, com 
habilitação para lecionar da 1ª a 4ª série.  

 
 Irmã Hedi Maria encontrou Jesus cultivando verduras e flores, preparando refeições, 

zelando pelas pessoas idosas, dedicando-se às crianças na catequese, rezando o terço e 
levando a Eucaristia para os idosos e os enfermos. Era seu dom especial dedicar tempo para 
conversar, fazer uma oração, uma brincadeira, dar uma boa risada ou resolver um problema.  

 
Por muitos anos, coordenou a área da nutrição nas escolas, hospitais, lares de idosos e 

comunidades Notre Dame. Ao mesmo tempo em que preparava alimentos substanciosos e 
saudáveis para todas as faixas etárias, transmitia sua alegria de viver e o prazer de 
evangelizar e servir ao Senhor. Flores e folhagens por ela arranjadas, davam aos ambientes 
um ar de leveza e de bem-estar. Quando trabalhou nos seminários, os formandos para o 
sacerdócio e a Vida Religiosa recebiam dela cuidados, orações e conselhos de mãe. Sabia 
escutar e amainar as saudades que os estudantes sentiam da família e da casa paterna.  

 
De 1992 a 1994 foi cozinheira da Casa Mãe, Roma. Ao retornar, muitas vezes partilhava 

sobre as maravilhosas experiências de viver numa comunidade internacional, sobre as 
celebrações no Vaticano e as visitas a lugares históricos e turísticos da capital italiana.  

 
Por 40 anos foi superiora local em diferentes comunidades. Seu zelo e amor à Vida 

Religiosa e ao Reino de Deus, concretizava-se na vida diária pela oração, pelo trabalho 
dedicado e pela vivência da alegre simplicidade. Neste ano, integrava a comunidade das Irmãs 
de Selbach. No começo de abril, foi acometida por um sério problema pulmonar, sendo 
diagnosticado como decorrência da Covid-19. Após longa internação hospitalar, serenamente, 
partiu para a eternidade. Que ela viva agora na alegria perene junto ao bom Deus. 


