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“O Bom Deus me mostra a verdade, sinto muito bem que tudo vem dele”. Sta.Teresinha 
 
Na celebração litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus, 01 de outubro de 2021, Irmã 

Marlise Terezinha ouviu o chamado do Pai para o eterno abraço a quem amou e serviu na sua 
passagem por este mundo. Na sua caminhada nesta terra, Marlise Terezinha venerava Santa 
Teresinha como sua padroeira. 

Hedoir Terezinha Müller, nasceu aos 12 de fevereiro de 1935. É  a décima terceira e última 
filha do casal José Müller e Amélia Genro. A família Müller buscava a subsistência familiar na 
agricultura. Hedoir, como jovem adulta, sentiu-se vocacionada à Vida Religiosa Consagrada, porém, 
sua mãe idosa precisava dos seus cuidados.  Permaneceu na família e envolveu-se no cuidado da 
mãe até sua morte no ano de 1971. No mesmo ano, após a morte da mãe, ingressou no 
postulantado da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Ao iniciar o noviciado em 10 de 
fevereiro de 1972, optou por ser chamada pelo nome religioso de Irmã Marlise Terezinha.  

No ano de 1974, concluído o noviciado e apresentando inclinação para cuidar de pessoas 
idosas e doentes, permaneceu na Casa Provincial e cursou Auxiliar de Enfermagem, dedicando-se 
a partir de então, ao apostolado do cuidado aos enfermos e idosos. 

Iniciou sua atividade apostólica na Clínica Olivé Leite, Pelotas, trabalhando no setor de 
Enfermagem; posteriormente na Santa Casa de Misericórdia em São Lourenço do Sul. Em 1981 
passou a integrar a comunidade religiosa do Lar do Idoso Rosinha Borges, em Caçapava do Sul. 
Por treze anos prestou serviço de responsabilidade e amor auxiliando no cuidado das senhoras 
idosas residentes. No ano de 1994 até início de fevereiro de 2006, a Irmã Marlise Terezinha dedicou-
se a missão de plantonista noturna no Recanto Aparecida. Exerceu esta missão com dedicação e 
carinho. Após doze anos de abnegado trabalho neste setor, foi-lhe oferecido integrar a comunidade 
das Irmãs da Escola Madre Júlia, São Sepé, lá ocupou-se com serviços à comunidade. A Irmã 
Marlise Terezinha, era amante da natureza, gostava do cultivo de flores e do cuidado da horta. 
Sentia-se bem cultivando flores e hortaliças para oferecê-los à comunidade. Já idosa e doente, por 
diversas vezes foi convidada a deixar este serviço e usufruir da vida com ocupações mais leves, 
mas seu hobby era este: estar em meio a natureza em companhia do seu gatinho “Mimoso”. 

Marcava presença na vida comunitária e gostava de contar histórias detalhadamente. 
Cultivava a vida espiritual, a oração pessoal, era presença nas orações comunitárias. Anualmente, 
unia-se ao grupo das Irmãs idosas e doentes para o retiro. Dia 22 de setembro veio a Canoas a fim 
de participar do retiro anual de 2021.  

A Irmã gostava de passear e encontrar-se com os familiares. Dia 24 e 25 aproveitou os dias 
que antecederam o retiro para visitar a família do sobrinho em Porto Alegre. Ao retornar, à tardinha 
sentiu um mal-estar. Acompanhada e monitorada pela enfermagem no Recanto Aparecida passou 
bem a noite. Na manhã seguinte foi encaminhada ao Hospital Universitário Ulbra, Canoas, para 
exames, pois a Irmã estava em tratamento cardíaco há anos. Foi internada aos 26 de setembro, até 
à noite do dia primeiro de outubro, às 19h20min quando faleceu silenciosamente, nos deixando 
surpresas com sua inesperada partida.  

Que o Senhor da vida lhe dê o repouso eterno. 


