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“Tuhan yang baik menunjukkan kebenaran,  
saya sungguh merasa bahwa semuanya berasal darin-Nya.” (Santa Therese dari Lisieux) 

Pada Pesta Santa Theresia dari Kanak-kanak Yesus, yang ia hormati sebagai pelindungnya, Suster 
Marlise Terezinha mendengar panggilan hidup abadi dari Allah yang baik yang telah ia kasihi dan layani 
selama perjalanannya di dunia. 

Hedoir Terezinha Müller lahir pada 12 Februari 1935, anak terakhir dari tiga belas bersaudara. Orang 
tuanya, José Müller dan Amélia Genro mencari nafkah dari pertanian. Meski sebagai orang dewasa 
muda, Heldoir merasakan panggilan hidup religius, ibunya yang sudah lanjut usia membutuhkan 
perhatiannya. Oleh karena itu, dia tinggal bersama keluarganya dan merawatnya sampai kematiannya 
pada tahun 1971. Pada tahun yang sama, Hedoir menjadi postulan Suster Notre Dame. Ketika dia 
masuk Novisiat pada tanggal 10 Februari 1972, dia memilih Suster Marlise Terezinha sebagai nama 
religiusnya. 

Setelah menyelesaikan novisiatnya pada tahun 1974 dan menunjukkan kemampuan untuk merawat 
orang lanjut usia dan orang sakit, Suster tetap tinggal di Rumah Provinsi dan mengikuti kelas Asisten 
Perawat. Sejak saat itu, dia mendedikasikan dirinya untuk merawat orang sakit dan lansia. 

Suster Marlise Terezinha memulai pelayanannya di Clínica Olivé Leite, Pelotas, bekerja di unit 
Keperawatan dan kemudian di Santa Casa de Misericórdia, São Lourenço do Sul. Pada tahun 1981, ia 
bergabung dengan komunitas Lar do Idoso Rosinha Borges, Caçapava do Sul. Selama tiga belas tahun 
dia membantu para lansia, melayani mereka dengan penuh perhatian dan kasih. Selama dua belas 
tahun berikutnya - dari tahun 1994 hingga awal 2006, Suster mengabdikan dirinya untuk tugas malam di 
Recanto Aparecida, di mana dia kembali merawat para suster lansia dengan pengabdian dan kasih 
sayang. Pada tahun 2006 ia bergabung dengan komunitas Sekolah Madre Júlia, São Sepé, membantu 
pekerjaan rumah tangga. 

Suster Marlise Terezinha mencintai alam dan senang menanam bunga dan merawat kebun sayur. Ia 
merasa sangat gembira  setiap kali dia dapat memberikan hasil panennya kepada komunitas. Karena 
usia dan kesehatannya, provinsial menyarankan agar dia melakukan pekerjaan yang lebih ringan, tetapi 
Suster menyukai pekerjaannya dan menganggapnya santai berada di alam bersama anak kucingnya, 
Mimoso. Dia juga tetap berhubungan dekat dengan anggota keluarganya dan suka mengunjungi 
mereka. 

Suster Marlise Terezinha dengan setia berpartisipasi dalam kehidupan komunitas dan kegiatannya dan 
suka bercerita dengan sangat terperinci. Ia juga memperdalam kehidupan rohaninya melalui doa-doa 
pribadi dan bersama. Setiap tahun, dia bergabung dengan kelompok suster lansia untuk retret tahunan. 
Pada tanggal 22 September 2021, Suster datang ke Canoas untuk berpartisipasi dalam retret tahunan. 
Pada tanggal 24 dan 25 September, dia memanfaatkan hari-hari sebelum retret dan pergi menemui 
keluarga keponakannya di Porto Alegre. 

Ketika dia kembali di malam hari, Suster berkata dia tidak enak badan. Perawat dari Recanto Aparecida 
memantau kesehatannya dan dia datang malam itu dalam keadaan baik. Keesokan paginya, dia dibawa 
ke Rumah Sakit Universitas Ulbra, di Canoas, untuk menjalani tes, karena dia telah menjalani perawatan 
jantung selama bertahun-tahun. Suster Marlise Terezinha dirawat di rumah sakit pada tanggal 26 
September dan tinggal di sana sampai malam tanggal 1 Oktober, ketika dia diam-diam pulang kepada 
Tuhan, membuat para suster terkejut dengan kepergiannya yang tak terduga. 

Semoga Tuhan memberikan istirahat abadi kepada Suster Marlise Terezinha. 


