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IRMÃ M ARIA J ANETE ND 4873

Elizabeth TOMAZI 

Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas, RS – Brasil

Data e lugar de nascimento: 07 de julho de 1930 Ivorá – Mun. de Júlio de Castilhos
Data e lugar da profissão: 10 de fevereiro de 1956 Passo Fundo, RS
Data e lugar da morte: 07 de julho de 2020 Recanto Aparecida, Canoas, RS 
Data e lugar do sepultamento: 08 de julho de 2020 Cemitério Conventual, Canoas, RS

“A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois ao dono da messe que envie 
trabalhadores para a sua colheita!” Mt 9,37-38

“Elizabeth Tomazi é uma menina de conduta exemplar e pertence a uma família profundamente 
cristã, dando esperança que tenha uma vocação sincera e que será uma boa religiosa”. As palavras do 
Pe. Paulo Bortolini, pároco da antiga Igreja Nossa Senhora da Saúde, Sede Aurora, que, em 1953, 
atestou o ingresso da Irmã Maria Janete à Vida Religiosa, foram um prenúncio daquilo que ela 
demostrou: uma vocação sincera e uma boa religiosa. 

Filha do casal de agricultores José Tomazi e Josephina Zanon Tomazi, Elizabeth é a sexta dos 
10 filhos desta numerosa família. Cresceu e se desenvolveu no convívio com os irmãos, auxiliando os 
pais nos afazeres domésticos e nas atividades para o sustento da família. 

Aos 22 anos, interpelada pelo chamado do Senhor, deixou-se enviar para a Messe colocando 
sua vida à serviço do Reino de Deus. Ingressou no postulantado na Congregação das Irmãs de Notre 
Dame, Passo Fundo, em 1953. No ano seguinte, ao ingressar no noviciado, recebeu o nome de Irmã 
Maria Janete. 

Iniciou suas atividades como cozinheira e serviços gerais, ofício que desempenhou por muitos 
anos em escolas, seminários e lar de idosos por onde passou, sempre imprimindo sua marca de 
bondade, serviço e comprometimento na missão que desempenhava. Cursou o primeiro grau e fez 
cursos para Dirigentes de Obras Assistenciais e Enfermagem Básica. Os esforços no estudo e 
aperfeiçoamento de suas capacidades ajudaram-na a melhor desenvolver o seu trabalho.

No Lar do Idoso Rosinha Borges, Caçapava do Sul, é uma das pioneiras e lá trabalhou de 1958 
a 1981. Nesta missão a Irmã Janete enfrentou muitos desafios. A instituição era muito necessitada de 
recursos financeiros e humanos. A Irmã desempenhou muitos trabalhos. Além do seu envolvimento nos 
trabalhos domésticos e cuidados das idosas, a Irmã dirigia uma Kombi passando em estabelecimentos 
da cidade para pedir doações. Organizou uma missa mensal na Capela Santa Rita, anexa ao Lar do 
Idoso, para que a população trouxesse mantimentos. Foi criativa também no cultivo de flores para 
vender na cidade e obter recursos para o Lar do Idoso. 

O cuidado pelas vocações lhe era familiar, visitava vocacionadas, encorajando-as no seguimento 
de Jesus como religiosas.

No ano de 1997, a Irmã desempenhava seus compromissos habituais de cozinha, horta, jardim e 
também trabalho pastoral em Campos Novos, SC, quando sofreu um atentado. Certo dia, em sua horta, 
recebeu um visitante inesperado o qual, muito nervoso, narrou à Irmã que sua esposa havia saído de 
casa. Ao ser questionado por ela, o homem a atacou deferindo-lhe seis facadas. Os moradores do 
bairro consideraram que a Mão de Deus a protegeu. Este atentado abalou e debilitou profundamente a 
saúde física e emocional da Irmã Maria Janete. 

Apesar destes abalos a Irmã continuou sua missão com coragem, alegria e fé na bondade e 
providência de Deus. Em 2013 foi transferida para o Recanto Aparecida, em Canoas, para fins de 
tratamento de saúde.

Com uma vocação sincera e sendo uma autentica religiosa, embora sofrendo agressão física, 
jamais deixou de tornar o bom Deus conhecido e amado. No anoitecer do dia do seu aniversário, 07 de 
julho, Deus a chamou para o seu Reino de luz e de paz. Concluiu seus 90 anos de existência no abraço 
terno do Pai. Agradecemos à Irmã Maria Janete pelo seu testemunho de vivência da fé, em alegre 
simplicidade e bondade. 


