
Berita Dukacita 
 
SUSTER MARIA SILVIA  ND 5443 
 
(Dahulu Suster Maria Cléa) 
 
Silvia Arcely HENKES 
 
 
 
Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 14 Maret 1937 Colorado, RS 
Tanggal dan Tempat Profesi: 11 Februari 1964 Passo Fundo, RS 
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Silvia Arcely Henkes adalah anak kelima dari tujuh bersaudara yang lahir dari pasangan Martim 
Leopoldo Henkes dan Irma Elisinda Sudbrak Henkes, tiga di antaranya sudah meninggal. Orang 
tuanya adalah pedagang dan sangat memperhatikan pendidikan jasmani dan rohani anak-anak 
mereka. 
 
Setelah menyelesaikan sekolah dasar di Sekolah Kota Colorado, Silvia bekerja di toko ayahnya, di 
mana semua orang mencintainya karena keramahan dan kebaikannya. Pada tahun 1960, ia 
memasuki Sekolah Seni Domestik Santa Inês, yang dikelola oleh Suster-suster Notre Dame, 
disanalah tumbuh ketertarikkannya akah kehidupan religius. Dalam kesederhanaan yang 
merupakan ciri khasnya ia mengutarakan keinginannya untuk masuk Kongregasi dalam tulisannya: 
“Saya tidak belajar sesuatu yang luar biasa untuk membuat diri saya berguna bagi Kongregasi, 
tetapi saya siap untuk memperbaiki diri, seperti yang diinginkan para pimpinan. Saya tahu 
bagaimana melakukan pekerjaan rumah. Saya ingin masuk biara untuk mempersembahkan seluruh 
hidup saya kepada Yesus dan juga karena saya merasa bahwa dalam panggilan ini, saya akan 
bahagia”. Silvia masuk Novisiat pada 13 Februari 1962 dan diberi nama religius Suster Maria Cléa. 
 
Sr. M. Silvia mengikuti berbagai kursus di bidang perawatan kesehatan, pelayanan pastoral, dan 
spiritualitas, yang memberinya peluang untuk memenuhi misi kerasulan SND melayani sebagai 
perawat, terlibat dalam pelayanan pastoral, akuntansi dan membantu di kantor administrasi. 
Sebagai pemimpin komunitas, dia memperhatikan kesejahteraan para suster dan menyemangati 
mereka untuk setia dalam memenuhi tanggung jawab mereka. Kehadiran Suster membawa 
keramahan, kedamaian dan menyenangkan di komunitas. 
 
Awal tahun 2020, Suster merasakan kekuatannya mulai melemah, sehingga ia mengabdikan dirinya 
untuk menjenguk orang sakit di rumah sakit, sebuah pelayanan yang sempat terhenti akibat 
pandemi Covid-19. Sr. M. Silvia senang bersama orang-orang sehingga dirasa sulit baginya dengan 
adanya pembatasan. Namun, kutipan dari Luk 4:18 “Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah 
mengurapi aku” selalu menjadi penghiburan dan penyemangat dalam perjalanan hidupnya, bahkan 
dalam kesulitan terbesar. 
 
Pada Oktober 2021, Suster terjatuh. Akibatnya, dia dipindahkan ke Casa Betania untuk menerima 
perawatan khusus. Pada tanggal 18 Maret tahun ini, karena infeksi paru-paru yang parah serta 
komplikasi ginjal dan jantung, Suster M. Silvia dirawat di rumah sakit di Passo Fundo untuk 
perawatan khusus, sampai ia meninggal pada tanggal 30 Maret. Rekan-rekan susternya selalu 
bersamanya selama perjalanan yang sulit ini, merawatnya, berdoa bersama untuknya dan menjadi 
pendamping dan penghiburnya. 
 
Kita berdoa untuk istirahat kekal Suster M. Silvia dan memohon doanya bagi keluarga, teman-
teman, para suster, dan semua orang yang telah menerima berkat untuk tinggal bersamanya. 


