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NOTA DE PESAR E SOLIDARIEDADE
“A vida pra quem acredita, não é passageira ilusão;
e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação.
Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição!
Quando, de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão”.

(Irmã Miria T. Kolling – canto de entrada, Missa dos Bem-aventurados)
Em nome de toda a Arquidiocese de São Paulo, desejo expressar meu pesar pelo
falecimento de irmã Miria T. Kolling, ocorrido na tarde desta sexta-feira, 5 de maio de
2017. Manifesto minha palavra de solidariedade e conforto aos familiares de irmã Miria
e às irmãs da Congregação do Imaculado Coração de Maria, na qual ela viveu sua
consagração religiosa servindo a Deus e a Igreja.
Irmã Miria foi compositora e cantora de música religiosa e litúrgica por mais de 50
anos. Com suas músicas e canções, ela ajudou a promover a renovação da música e do
canto litúrgico e catequético após o Concílio Ecumênico Vaticano II.
Sua participação nos encontros de canto litúrgico em São Paulo e em muitos lugares do
Brasil foi um grande serviço à Igreja e à evangelização. Ela também compôs, em 2008,
o hino para as celebrações do centenário de criação da Arquidiocese de São Paulo, que a
recordará sempre com afeto e gratidão.
Ir Miria deixou um exemplo de fé e serena confiança em Deus. Ontem mesmo, ela
gravou uma mensagem aos familiares e amigos, falando da cirurgia que deveria
enfrentar no dia de hoje, recomendando-se às orações de todos. E concluiu, cantando
com voz delicada mas ainda firme: “Em tuas mãos, em tuas mãos, Senhor, sempre em
tuas mãos!”
Que ela, agora, veja a face de Deus e se alegre eternamente; com os anjos e santos,
entoe belos hinos ao Pai misericordioso, ao Filho Salvador e ao Espírito Santificador!
Que ela contemple agora a face de Deus e viva feliz para sempre em sua presença: “A
certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus! Contemplá-lo co’s olhos meus, é a
felicidade sem fim!” (Ir. Miria).
São Paulo, 05.05.2017
Cardeal Dom Odilo P. Scherer

