
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARIA IRAÍDES ND 4864 

 
Adelina Maria LIMBERGER  
 
 
Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas, RS – Brasil 
 
Data e lugar de nascimento: 08 de fevereiro de 1935  Rio Pardo, RS 
Data e lugar da profissão: 11 de fevereiro de 1955   Passo Fundo, RS 
Data e lugar da morte: 02 de julho de 2022     Hosp. Sta. Rita, Porto Alegre, RS 
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 Vinde, benditos de meu Pai!   Mt 25,34a 
 

Aos 2 de julho de 2022, soou para a Irmã Maria Iraídes o “Vinde, benditos de meu Pai, tomai 
posse do Reino que vos está preparado desde a criação do mundo”. Mt 25,34 

Adelina Maria, filha de Francisco e Amalia Regina Limberger nasceu em Rincão Del, Rio 
Pardo, RS aos 08 de fevereiro 1935. Era a 6ª dos dez filhos do casal, oriunda de família com 
profundas convicções religiosas e tradicionalmente católica. Seus pais eram agricultores, retiravam 
da terra o sustento familiar.  

Ainda jovem, aos 18 anos, iniciou a formação inicial na Congregação das Irmãs de Nossa 
Senhora. Ao ingressar no Noviciado recebeu o nome religioso de Irmã Maria Iraídes, nome que 
conservou ao longo dos seus 67 anos de Vida Religiosa Consagrada. 

Em sua missão apostólica, por longos anos, lhe foram confiados os cuidados domésticos 
em especial à culinária, cuidando da alimentação em comunidades religiosas e também em 
hospitais de diversas localidades. 

Aos poucos a Irmã percebeu em sua vida, uma inclinação natural voltada aos doentes, 
idosos e pobres carentes necessitados de cuidados, dedicação e carinho. Cursou Auxiliar em 
Enfermagem, curso que a habilitou a trabalhar no setor de enfermagem em Hospitais. Realizado o 
seu sonho dedicou-se incansavelmente em favor dos mais necessitados, buscando meios para que 
todos tivessem acesso à saúde e dignidade como pessoas merecedoras de uma vida saudável. 

Irmã Maria Iraídes não media esforços para acolher a todos indistintamente. Frio, chuva, 
calor, nada a impedia em atender as necessidades dos idosos e doentes, em hospitais e a domicílio. 
Era compassiva e incansável em aliviar os sofrimentos alheios. No convívio e no trato com as 
pessoas no trabalho, mostrava-se alegre e disponível incentivando-as a assumirem o serviço com 
leveza, dignidade e responsabilidade. 

No ano de 2016, com o avançar da idade e a necessidade de maiores cuidados na saúde 
pessoal, deixou sua missão nos Hospitais.  Colocou-se a partir de então, disponível à Província 
para ser cuidadora de Irmãs que estavam hospitalizadas, sempre pronta para acompanhar, cuidar 
e ser presença fraterna para quem dela precisasse. A partir do ano de 2020, as repetidas 
quimioterapias, devido a um câncer, lhe tiravam as forças, no entanto, mantinha-se corajosa e 
animada na esperança de vencer a batalha.  Era guerreira, lutadora, mantinha a fé, a esperança e 
o espírito positivo na certeza de superar a doença.  

Cultivava uma grande devoção a Nossa Senhora, o terço era sua inseparável companhia 
nas horas de dor e sofrimento. Quando chegou a hora derradeira, adormeceu serena para ressurgir 
na plena visão. Com certeza a Mãe Maria, a quem tanto amou neste mundo a conduziu ao seu Filho 
Jesus. 

Querida Irmã M. Iraídes, obrigada pela tua passagem neste nosso planeta. Que o Senhor te 
acolha na feliz eternidade.  

Agora, intercede por nós!  R.I.P. 


