Rosangela Crooks
October 9, 1960 - February 17, 2020

Rosangela Aparecida Martins Crooks, nascida em São Paulo-BR dia 09 de Outubro de
1960. Viveu sua vida sempre com muita alegria e positividade. Doou de seu tempo,
talentos e tudo que tinha para ver a felicidade e o conforto de sua família, amigos e
colegas de trabalho e conhecidos. Sempre colocou sua família em primeiro lugar. Se
tornou mãe de seu tão esperado filho João Paulo Martins em Outubro de 1987 e a partir
desta data fez o possível e o impossível para criá-lo e educá-lo da melhor maneira
possível e sabemos que ela fez isso com maestria e muito sucesso. João Paulo é seu
único filho biológico, mas posso dizer com toda certeza que tratava seus Sobrinhos com
tanto amor e cuidado como se fosse dela própria, por isso é de certa forma a mãezona de
muitos. Em 2001 embarcou para a maior Aventura de sua vida deixando tudo que tinha
para começar uma vida nova com seu filho e a Família de sua irmã inseparável e que
tanto amava, em uma Terra distante. Ela recebeu suas maiores bênçãos aqui nos
Estados Unidos, onde pode receber seus endowments no Templo SUD, encontrar um
companheiro onde pode casar-se, pode ver seu filho encontrar sua companheira eterna,
e uma de suas maiores satisfações foi poder ver e conhecer seus netinhos que amava
incondicionalmente e trazia tanta alegria em esperançosos momentos mais difíceis. Seu
esposo Bruce foi seu companheiro até o momento de sua partida e um real anjo em sua
vida onde trabalhou e cuidou dela com muito amor e carinho nos momentos que ela não
podia mais fazer por si mesma e sabemos que Ela o amava muito. Nossa querida “Tuca”
passou por muitas aflições terrena com sua saúde, mas sempre se manteve positiva, não
murmurava e passou por cada uma de suas provações nos ensinando e tendo muita
esperança. Ela amava viver, lutou seu melhor enquanto podia, mas soube e aceitou com
serenidade quando estava chegando a hora de partir desta parte do Plano do Senhor.
Agora reencontra seu Pai José Martins, sua mãe Dayse da Silva Martins, seus Sobrinhos
Herik Martins e Chloe D Pereira e temos certeza que estão recebendo-a com muita
felicidade e um abraço bem apertado. Deixa seu marido Karl Bruce Crooks, Seu Filho
João Paulo Martins, Seus netos Dylan, Liam e Jade Martins, Sua Nora Jessica T. Martins,
Seus irmãos Marcus Martins, Wagner Martins, Vera M. Drogueti, Gabriel Martins, Vilmar
Martins. Deixa também 13 sobrinhos, e 7 sobrinhos netos. Deixa com muita saudades
outros membros da Família e Amigos.

Tuquinha, é tão difícil conseguir expressar nossos sentimentos neste momento mas
gostaríamos que soubesse que sempre foi a melhor filha, mãe, irmã, esposa, avó, tia e
amiga que alguém poderia ter, nos deu tanto amor, puxou nossa orelha, nos incentivou e
sempre se orgulhava tanto de cada vitória alcançada. Sempre queria ajudar em tudo.
Sempre quis aproveitar todos os momentos, tão cheia de vida e coragem. Foi uma mulher
forte e batalhadora, e uma mulher de muito amor. Um exemplo pra muitos a sua volta.
Sua vida nos deixou cheios de memórias e ensinamentos maravilhosos, onde vamos
levar para todo o sempre.
Te Amamos,
Sua Família!
Funeral Services will be held Monday, February 24th, at 12:30 pm, at the Mountain
Shadows 1st Ward, 8173 South 3200 West, West Jordan, Utah, where a Viewing will be
held prior to services from 10:30 am to 12:00 pm.
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Comments

“

Eu não conhecia a Tuca muito bem mas sempre gostava de ver ela e o Bruce na
casa do JP e nas festinhas dos netinhos dela Sempre gostei de sentar e conversar
com ela, ela sempre me tratou com muito carinho, ela sempre se enchia de brilho
quando segurava seus netinhos nos braços e eu sempre pude sentir quão grande
era o amor dela pelo JP Também sempre vi quanto amor a irmã dela o Bruce e
todos os sobrinhos e parentes tinham por ela, sempre cuidando dela e dando os
cuidados físicos que ela tanto precisava. A lembrança que eu tenho da Tuca é que
ela era muito amada e que sempre será Sinto me triste que ela faleceu, e oro que
Deus possa carregar nos braços o JP e todos os familiares dela nos braços durante
esse tempo difícil e que um dia eu possa me sentar com ela novamente para
conversar e ver ela sorrir novamente rodeado por todos aqueles que ela tanto amou
e ainda ama Descanse em paz querida Tuca nos braços do nosso Salvador e dos
seus entes queridos

Marilene Hunzeker - February 21, 2020 at 03:19 PM

“

Lindas palavras, que bom para ela, ser tao querida e so espalhar amor e o que todos nos
desejamos e ela fez com todo esmero, ate breve querida.
Rosangela - February 23, 2020 at 09:12 PM

