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Prabha Lilly Toppo era a terceira filha de Stanislas e Miriam Toppo. Tinha uma irmã e um irmão mais                   
velhos e um irmão mais novo. Prabha foi batizada na igreja paroquial de Gholeng em 6 de julho de 1958. Era uma                      
criança alegre e amigável, que gostava muito de cantar. 

Aos cinco anos de idade, Prabha começou a frequentar a Escola Primária Santa Cruz, em Gholeng. Ia                 
muito bem nos estudos, participava de atividades extracurriculares e foi eleita líder de turma. Depois do Ensino                 
Médio, queria ingressar na Congregação da Santa Cruz. Porém, a tia sugeriu que esperasse para entrar no convento                  
até completar o curso universitário e ter mais experiência de vida no mundo. Assim, com a ajuda dos pais,                   
completou os estudos da faculdade, formando-se bacharel em educação. Por alguns anos, foi professora na Ursuline                
High School, Jhingo. Durante esse tempo, o chamado para a vida religiosa tornou-se mais intenso e claro. Com a                   
ajuda de um padre jesuíta, entrou em contato com as Irmãs de Notre Dame e tornou-se candidata em Jamalpur em                    
16 de julho de 1988.  

Durante o Noviciado, Irmã Mary Prabha mostrou uma fé forte e grande maturidade. Fez vestição na Casa                 
Provincial de Patna em 28 de abril de 1990. Possuindo gradução em Educação, desde o primeiro ano do juniorato,                   
iniciou seu longo apostolado educacional nos seguintes locais: 

Professora da Escola Secundária St. Joseph's, Gomia; Professora da Escola Maria Ashram, Sheikhpura;             
Professora na St. Patrick School, Binnaguri; Diretora da Escola Secundária Notre Dame, Jurodanr; Diretora da               
Escola Secundária St. Joseph, Jamalpur. 

Em maio de 2019, foi diagnosticada com câncer em estágio bastante avançado. Em junho, passou por uma                 
grande cirurgia que durou mais de quatro horas no Holy Family Hospital em Kurji. Ficou 15 dias na UTI e depois,                     
uma semana na sala de recuperação e de cuidados especiais. Passou por 8 sessões de quimioterapia de julho a                   
dezembro de 2019. Após um novo check-up, os médicos prescreveram quimioterapia oral porque estava fraca               
demais para tomar mais injeções. No início de outubro de 2020, o estado da Irmã piorou. Foi internada no CTI do                     
Holy Family Hospital de Kurji, recebendo oxigênio e uma dieta líquida. Dia 12 de outubro, recebeu alta para                  
atendimento domiciliar. A partir daí até 1º de dezembro, as Irmãs enfermeiras e outras irmãs revezavam-se para                 
estar com ela e cuidar dela. Embora a Irmã percebesse que sua condição era crítica, esperava contra toda a                   
esperança, que seria curada. Em 5 de dezembro de 2020, sofreu o que parecia ser um ataque cardíaco leve. Foi                    
levada às pressas para o hospital e para o CTI. Em 19 de dezembro, a Irmã Mary Prabha foi transferida para um                      
quarto onde as Irmãs pudessem estar com ela. A Irmã sofria de dores intensas. Por alguns dias, sua situação se                    
alternava entre melhora e piora. Frequentemente, rezava: “Jesus, Maria, José, levem-me para casa”. Na manhã do                
dia 24 de dezembro, Irmã Mary Nitya, a enfermeira responsável, relatou que a Irmã Mary Prabha estava bem                  
desperta e demonstrou apreço pelas decorações natalinas que havia no quarto.  

Por volta das 14h30min, houve uma mudança repentina em seu estado. Irmã Mary Tessy e várias Irmãs                 
dirigiram-se às presas ao hospital e rezaram ao lado da cama da enferma. Seu fim foi silencioso e sereno. Às                    
16h50min, na véspera de Natal, a Irmã Mary Prabha deu seu último suspiro. Um velório muito emocionante foi                  
realizado na Casa Provincial naquela noite. Oito membros da família da Irmã Mary Prabha conseguiram chegar de                 
Gholeng a Patna, apesar das restrições de Covid-19. As Irmãs de Jamalpur e das comunidades vizinhas também                 
estiveram presentes para se despedir da querida Irmã Mary Prabha. A Missa de corpo presente foi no sábado, 26 de                    
dezembro, na Capela da Casa Provincial. Dom William De Souza SJ, Arcebispo Emérito, concelebrou a Missa de                 
ação de graças com vários sacerdotes. A cerimônia fúnebre aconteceu logo após a Santa Missa no cemitério da                  
Casa Provincial. 

Que Jesus, o Deus encarnado, em cujo nome Irmã Mary Prabha ensinou e cuidou dos pobres e                 
marginalizados do seu povo, a coroe com Glória Eterna!  


