
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARIA ZITA   ND 4435 
(anteriormente, Irmã Maria Carlinda) 
 
Zida Margarida BACKES  
 
 
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS, Brasil 
 
Data e lugar de nascimento: 24 de março, 1927 Tapera, RS 

Data e lugar da profissão: 18 de julho, 1950 Passo Fundo, RS 

Data e lugar de falecimento: 25 de agosto, 2022 Casa Betânia, Não Me Toque, RS 

Data e lugar de sepultamento: 26 de agosto, 2022 Cemitério Santa Cruz, Passo Fundo, RS  

 

O Evangelho do dia do funeral apresenta a passagem Bíblica das virgens previdentes 
e imprevidentes que prepararam suas lâmpadas para ir ao encontro do noivo. A Irmã M. Zita, 
como virgem previdente, abasteceu sua lâmpada com óleo ao longo de seus 95 anos de vida 
e 72 anos de profissão religiosa e, feliz, partiu ao encontro definitivo com o “noivo” a quem foi 
devotada e fiel. 

Zida Margarida Backes é a segunda entre os 10 filhos de Guilherme e Ida Backes. 
Sendo uma das filhas mais velhas, sempre teve a responsabilidade de ajudar no cuidado dos 
irmãos menores, o que fazia com muito amor e dedicação. Após o nascimento da irmã caçula, 
sentindo-se chamada para a Vida Religiosa, ingressou no Noviciado, em Passo Fundo, em 14 
de julho de 1948, recebendo o nome de Irmã M. Carlinda. Posteriormente, mudou seu nome 
religioso para Irmã M. Zita.  

Após os primeiros votos, completou a sua educação básica, aperfeiçoando-se nos 
afazeres domésticos: preparação de alimentos, higienização de ambientes, costura e 
trabalhos manuais. Com seu testemunho de religiosa feliz e prestativa, exerceu seu 
apostolado em comunidades de escolas, hospitais, seminários, missões, lar para pessoas 
idosas e no Hotel Villa Maria Regina, em Roma. Como Ministra da Eucaristia, apreciava o 
apostolado da oração, bem como as visitas que fazia aos doentes. Conquistava a todos por 
sua cordialidade e simpatia. 

Irmã M. Zita valorizava a vivência comunitária. Era assídua, alegre e sempre pronta a 
ajudar onde fosse necessário, tanto nas atividades, quanto no auxílio às suas coirmãs. Pessoa 
acolhedora, transparente, feliz e orante, o que fez dela um exemplo para muitas pessoas de 
suas relações.  

Como eterna aprendiz, a Irmã M. Zita investia em sua formação permanente, 
participando de encontros e cultivando sua vida espiritual. Em 1985, durante um destes 
encontros de formação, deixou registrada a oração de sua autoria - Minha canção a meu Deus 
– a qual retrata a sua edificante jornada espiritual. Nela, a Irmã reconhece, louva e agradece 
a predileção de Deus e as maravilhas que operou nela, concedendo-lhe inúmeros dons, 
talentos e a capacidade para servir. Concluiu sua oração dizendo: “Minha alma glorifica ao 
Senhor, porque eterno é seu amor.”  

 Desde meados de junho, com a saúde debilitada, Irmã M. Zita ficou acamada, 
ocasionalmente, apresentando pequenas melhoras mas, na maior parte do tempo, sem 
manifestar reação alguma. Recebendo todos os cuidados e o carinho das irmãs e cuidadoras, 
Irmã M. Zita foi ao encontro de seu Deus, a quem tanto amou em vida. Que ela possa continuar 
seu eterno hino de louvor e gratidão ao Deus Bom e Providente e interceda por todos os que 
foram testemunhas de sua vida colocada a serviço do Reino de Deus. 


