
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ MARIA SILVIA  ND  5443 

 
(anteriormente, Irmã Maria Cléa) 
 
Silvia Arcely HENKES 
 
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS, Brasil 
 
Data e local de nascimento: 14 de março, 1937 Colorado, RS 
Data e local da profissão: 11 de fevereiro,1964 Passo Fundo, RS 
Data e local de falecimento: 30 de março, 2022 Passo Fundo, RS   
Data e local de sepultamento: 31 de março, 2022 Cemitério Sta. Cruz, Passo Fundo, RS 
 

Silvia Arcely Henkes é a quinta entre sete filhos de Martim Leopoldo Henkes e de 
Irma Elisinda Sudbrak Henkes, dos quais três já são falecidos. Seus pais eram 
comerciantes e dispensavam grande preocupação com a educação humana e cristã dos 
filhos.  

Ao concluir o curso primário na Escola Municipal de Colorado, trabalhou na loja do 
seu pai, onde era muito benquista por todos, por sua cordialidade e atenção. Em 1960, 
frequentou a Escola Doméstica Santa Inês, coordenada pelas Irmãs de Notre Dame, 
quando despertou seu interesse pela Vida Religiosa. Na simplicidade que lhe era própria, 
manifestando seu desejo de ingressar na Congregação, escreveu: “Não aprendi nada de 
extraordinário para tornar-me útil na Congregação, mas estou pronta a aperfeiçoar-me, 
conforme o desejo das superioras. Sei fazer os trabalhos domésticos. Quero entrar no 
convento para consagrar toda a minha vida a Jesus e por que sinto que neste estado de 
vida, serei feliz”. Silvia ingressou no Noviciado em 13 de fevereiro de 1962 e recebeu o 
nome religioso de Irmã Maria Cléa. 

Frequentou múltiplos cursos na área da saúde, da pastoral e da Espiritualidade, os 
quais capacitaram-na a exercer sua missão apostólica em diferentes áreas de atuação da 
Congregação das Irmãs de Notre Dame: na enfermagem, pastoral da saúde, farmácia, 
contabilidade e administração. Na função de superiora local, caracterizava-se pelo cuidado 
e bem-estar das irmãs e as incentivava ao fiel cumprimento de suas responsabilidades. Era 
acolhedora e de uma convivência tranquila e alegre na comunidade. 

A partir de 2020, sentindo suas forças diminuírem, dedicou-se a visitar os doentes 
no hospital, serviço que interrompido com a pandemia da Covid-19. Ir. M. Silvia gostava de 
estar com as pessoas e este isolamento foi difícil de enfrentar. No entanto, a citação de Lc 
4,18: “O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção” 
sempre foi alento e incentivo na caminhada da Irmã Maria Silvia, mesmo nas maiores 
dificuldades. 

Em outubro de 2021, a irmã teve uma queda e foi transferida para a Casa Betânia, 
para receber cuidados especiais. Em 18 de março do corrente ano, devido a uma severa 
infecção pulmonar, complicações nos rins e no coração, Irmã M. Silvia foi internada no 
hospital de Passo Fundo onde veio a falecer no dia 30. As coirmãs marcaram presença 
constante ao seu lado, dispensando-lhe cuidados, rezando com ela e por ela e sendo-lhe 
companhia e conforto. 

Rogamos pelo descanso eterno da Irmã M. Silvia e pedimos que interceda junto a 
Deus por seus familiares, amigos, irmãs e todos aqueles que tiveram a graça de conviver 
com ela.  


