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“Na presença do Senhor, andarei na luz da vida.” Sl 55 

Aos 19 dias do mês de setembro de 2020, Irmã Maria Rute partiu para a glória eterna 
onde gozará as alegrias junto ao bom e providente Deus a quem tanto amou nesta vida.  Adelina 
Christina Warken, a sétima dos onze filhos de Leopoldo e Ottilia Anna Warken, nasceu aos 8 
dias do mês de fevereiro de 1932. Filha de agricultores, tradicionalmente católicos, desfrutou no 
cultivo da terra, do frescor da manhã, do calor do sol, da chuva benfazeja que irriga o solo 
fazendo germinar a semente  que a seu tempo produz o fruto.  

Aos 22 anos atenta ao chamado do Mestre, partiu para trabalhar na seara do Senhor, 
seguindo o exemplo de sua irmã de sangue, Irmã Maria Lourência (+15/11/1981). Ao ingressar 
no noviciado das Irmãs de Nossa Senhora, recebeu o nome de Irmã Maria Rute. Alguns anos 
após, mais duas jovens da família Warken ingressaram na Vida Religiosa Consagrada, Irmã 
Maria Joselma (+ 02/09/2020) e Irmã Maria Gloriema. No ano de 2016, a Irmã Maria Rute com 
muita alegria celebrou o jubileu de Diamante de 60 anos de Vida Consagrada ao serviço do 
Senhor. 

O contato direto com a natureza a tornou uma pessoa sensível e receptiva. Sabia alegrar-
se com o que lhe era oferecido, era presença agradável na vida comunitária, humilde, simples, 
silenciosa e orante. A capela era lugar privilegiado de oração principalmente na idade avançada. 
A oração do terço e a devoção a Nossa Senhora faziam parte de sua vida. Nos encontros 
comunitários era presença ativa. Apesar da pouca formação acadêmica, era sábia no 
conhecimento da Bíblia e das Constituições, integrando-o em sua vida. Ao longo de sua missão 
apostólica ocupou-se nas lidas domésticas e, na idade avançada, uma de suas alegrias era 
poder, diariamente, auxiliar na cozinha no preparo de alimentos, descascando legumes e frutos. 
A disponibilidade lhe era muito própria, sempre pronta a ajudar no que estava ao seu alcance.  

 A Irmã integrou a comunidade de Recanto Aparecida no ano de 2018. Sua saúde era 
frágil, mas compatível com a idade. Irmã Maria Rute, cujo nome significa amiga, companheira, 
demonstrou essas características no acompanhamento de sua irmã de sangue, Irmã Maria 
Joselma, na doença e principalmente nos últimos dias antes de sua partida. A Irmã permaneceu 
fiel ao lado da enferma como amiga e companheira. O sofrimento emocional e a saudade, 
desencadearam na Irmã Maria Rute uma depressão que a prostrou de tal forma que a levou a 
óbito. 

 A Irmã deixa saudades, mas sobretudo o testemunho da simplicidade e da fidelidade ao 
carisma Notre Dame através dos afazeres do dia a dia. A dor da partida, na fé, transformar-se-
á em alegria, por termos mais uma intercessora junto ao bom Deus. 

R.I.P. 


