Terezinha Moura Andrade
February 2, 1935 - January 15, 2020

Terezinha Moura Andrade, 84, passed away on January 15, 2020, in South Jordan, Utah.
She was born February 5, 1935, in Pombal, Paraiba, Brazil to Levino Batista de Moura
and Ana Maria da Conceicao. She married Antonio Domingos Andrade in Pombal,
Paraiba, Brazil on September 20, 1953.
Terezinha was the youngest of 13 children. Her father was considered a man of means
and she felt that she had a privileged childhood considering the poverty of northeastern
Brazil. She spoke fondly of riding horses while living on her father’s ranch. For her
education she was the only child to leave the ranch and live in the city with her godparents
and attend a formal school.
Her father did not approve when Antonio Domingos Andrade asked for her hand in
marriage. But at the age of 18 they eloped and were married without her father’s
permission. Children came quickly with the birth of Antonio Carlos within a year followed
by Auxiliadora just two years later. Three more children Francisco Assis, Rui Ramos and
Santina Marta came in the years to follow making the family complete with five children.
Life in Pombal was difficult and in 1968 after the birth of their youngest daughter they
moved to Sao Goncalo, Rio de Janeiro. It was there in 1971 that the family was introduced
to the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints. After joining the Church Antonio and
Terezinha were sealed for time and eternity in the Sao Paulo temple in 1979. Terezinha
watched as three of her children served as missionaries. Terezinha remained a faithful
member of the church throughout her life.
Terezinha was a talented seamstress and could create and make clothing from a picture in
a magazine. She altered prom dresses, wedding dresses and hemmed pants for her
children, grandchildren, friends and neighbors. She loved to crochet and did so often until
her arthritis made it too difficult. She crocheted infant bracelets in her final weeks for her
newest great granddaughter.
Terezinha lived the gospel of Jesus Christ and many friends, neighbors and family were

introduced to the gospel though her example. She regularly shared her simple testimony
about how the gospel made her happy. She loved to read the scriptures or listen to hymns
each night. She was loved by many and leaves us yearning for the day that we will be
together again.
Survived by: her children; Antonio Carlos, Joao Pessoa, Brazil, Francisco de Assis,
(Greice Melo), Sao Goncalo, Brazil, Rui Ramos, South Jordan, Utah and Santina Andrade
Smith (David), South Jordan, Utah. Grandchildren; Carla Andrade, Tulio Andrade, Rodrigo
Andrade, Ana Luisa Andrade, Magna Buhler (Cody), Tania Lish, Leana Hansen (Todd),
Amanda Gally (Cody), Nathan Smith and Isabella Smith. Great grandchildren; Evalynn,
Aviendha, Kaladin, Lincoln, Sammy, Jace and Georgie.
Preceded in death by: Her parents; Levino Batista de Moura and Ana Maria da
Conceicao, her 12 siblings, her husband Antonio Domingos Andrade, her daughter Maria
Auxiliadora Lish and her granddaughter Sabrina Smith.
Funeral services will be held at the South Jordan Highland Stake center at 10200 South
4000 West on Saturday January 18, 2020. Viewing will begin at 9 am followed by a funeral
service at 11 am.
A special thank you to Brianne, Carol, Jennifer, Valerie and Mary Kay from Encompass
Health hospice care for their loving care and help.
Please share memories, photos and condolences at www.serenityfhs.com

Portugues
Terezinha Moura Andrade, 84 anos, faleceu no dia 15 de janeiro de 2020 em South
Jordan, Estado de Utah, Estados Unidos da América. Ela nasceu no dia 5 de fevereiro de
1935 em Pombal, PB; filha de Levino Batista de Moura e Maria Ana da Conceição.
Casou-se em Pombal com Antônio Domingos Andrade no dia 20 de setembro de 1953.
Filha mais jovem de 13 irmãos. Seu pai foi um homem de boas condições para a região,
ela dizia que teve uma infância privilegiada, considerando-se a pobreza em volta dela,
prevalente no Nordeste. Ela gostava de se lembrar dos passeios a cavalo quando morava
na fazenda de seu pai. Ela foi a única dos treze irmãos a estudar na cidade, morou com
seu padrinho e madrinha, para poder frequentar a escola.
Seu pai não aceitou o casamento com Antônio Domingos Andrade. Com 18 anos eles
fugiram para se casar. Os filhos vieram logo em seguida. Um ano depois nasceu Antônio

Carlos, Auxiliadora nasceu dois anos mais tarde. Nasceram três outros filhos, Francisco
de Assis, Rui Ramos e finalmente Santina, completando um total de cinco filhos. A vida
em Pombal era difícil, em 1968, depois do nascimento da filha mais jovem, a família se
mudou para o Estado do Rio de Janeiro, se estabelecendo no município de São Gonçalo.
Foi aí que a família conheceu A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias
(Mórmon) . Depois de se tornarem membros, Antônio e Terezinha fizeram o casamento
para o tempo e a eternidade no Templo da Igreja. Terezinha testemunhou três dos seus
filhos servirem como missionários. Ela permaneceu um membro fiel da Igreja durante o
resto da vida.
Terezinha era uma costureira muito talentosa, podia fazer um vestido simplesmente
olhando uma foto numa revista. Fazia alterações em vestidos de festa de formatura,
vestido de noiva, fazia bainhas e consertava as calças para seus filhos, netos, amigos e
vizinhos. Adorava crochet e estava sempre fazendo alguma peça, o fazia muito até que a
artrite fez a tarefa ficar muito difícil. Ela fez pulseiras para bebê nos seus dias finais para
a sua mais nova bisneta.
Terezinha vivia o evangelho, muitos amigos, vizinhos e familiares foram apresentados ao
evangelho através do seu exemplo. Ela compartilhava regularmente seu simples
testemunho de como o evangelho a fazia feliz. Adorava ler as escrituras e ouvir hinos
toda as noites. Amada por muitos, nos deixa saudades e o desejo de estarmos juntos
novamente.
Deixa os filhos: Antônio Carlos, João Pessoa, PB; Francisco de Assis, (Greice Melo), São
Gonçalo, RJ; Rui Ramos, South Jordan, Utah, EUA e Santina Andrade Smith (David),
South Jordan, Utah, EUA. Netos: Carla Andrade, Tulio Andrade, Rodrigo Andrade, Ana
Luisa Andrade, Magna Buhler (Cody), Tania Lish, Leana Hansen (Todd), Amanda Gally
(Cody), Nathan Smith e Isabella Smith. Bisnetos: Evalynn, Aviendha, Kaladin, Lincoln,
Sammy, Jace and Georgie.
Precedeu a sua morte: seus pais, Levino Batista de Moura e Ana Maria da Conceição;
seus 12 irmãos; seu marido Antônio Domingos Andrade; sua filha Maria Auxiliadora Lish
e sua bisneta Sabrina Smith.
Os serviços funerários terão lugar no centro da Estaca de South Jordan Highland, no
endereço: 10200 South 4000 West, sábado, dia 18 de janeiro de 2020. O velório
começará às nove da manhã, seguido pela cerimônia funerária às onze da manhã.
Agradecimentos especiais a Brianna, Carol, Jennifer, Valerie e Mary Kay do serviço de
apoio em cuidados paliativos, "Encompass Health Hospice care", pelo amor, dedicação e
o cuidado dispensados a Terezinha.

Por favor, compartilhe suas memórias, estórias, fotos e condolências no link para o
website: www.serenityfhs.com

Events
JAN
18

Viewing

09:00AM - 10:30AM

South Jordan Highland LDS Stake Center
10227 S 4000 W, South Jordan, UT, US, 84095

JAN
18

Funeral Service

11:00AM - 12:00PM

South Jordan Highland LDS Stake Center
10227 S 4000 W, South Jordan, UT, US, 84095

Comments

“

Gotta say she was a great grandma, always showed a lot of love to me and my
brother! She really was a loving women, believed very much in God and her religion.
I was always impressed of how much her religion made her so happy, her and my
grandfather. She loved her family very much and would always say to me “i pray for
you and my grandchildren every day.” I’m very glad that we had our time together
before she passed away, that meant a lot for both of us. You will be missed and will
be forever in my heart. Thank you for all the love and for being my gradma.
Te amo vozinha, de um grande abraço em Vovô e tia Dora. Fique bem ao lado dos
seus amados. Vc sempre será lembrada e terei sempre nossas lembranças na
minha memória e no meu coração.. dos almoços na sua casa, das minhas roupas
que costurava com tanto carinho, ate ano passado ainda consertou umas roupas
minhas.. das vezes que me levou na sua igreja que tanto amava, das vezes que
cuidava de mim e do meu irmão quando éramos novos, de quando veio na minha
casa ano passado, adorou e conversou bastante com as minhas amigas e elas
também te adoraram. Enfim essas e todas as lembranças ficarão guardadas no meu
coração. Obrigado por tudo e por sempre orar por mim. Vá com Deus.
Sua neta Carla Andrade

carla andrade - January 17 at 01:53 PM

“

Every time I had the privilege to be around irmã Terezinha, I always felt so much love
and caring coming from her. She truly understood how I felt after losing my husband
and was able to demonstrate much empathy toward me and my family. We’ll miss
her terribly!! The gospel of Christ helps us have the right perspective that death is not
the end. Our spirit continue to live and progress. I look forward to the day I’ll be able
to see her again.
♂

Aliete Pitcher - January 16 at 11:25 PM

“

Irma Terezinha !!! Muitas memórias. Primeira família que conheci de membros da igreja!
Deixa seu exemplo e seu sorriso que vai sempre estar em nossos corações. Agora se
reúne com Irmão Antônio e Dora. Os céus a recebem com gratidão por tudo que fez nessa
terra, como mãe, como esposa, como membro da igreja de Cristo. Obrigado por seu
exemplo D. Terezinha. Vamos continuar dentro de nós com o amor, admiração e respeito
que temos pela sra. Até um dia onde todos estaremos na presença de nosso Deus.
Alan Silva - January 17 at 10:38 AM

“

Meus sinceros sentimentos, Santina! Que seu coração seja consolado!
Beijos de Gladys

Gladys - January 16 at 11:24 PM

“

FRANCISCO E MARIA DA SILVA sent a virtual gift in memory of Terezinha Moura
Andrade

FRANCISCO e MARIA DA SILVA - January 16 at 09:37 PM

“

Minhas sinceras condolências à família. As famílias poderão ser eternas. A morte é só um
tempo longe, logo a família estará unida. Assim diz o Nosso Pai Celestial.
Elizabeth Caminha - January 19 at 09:55 AM

