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IRMA MARIA LETÍCIA ND 4184 
 
Otilia Letícia DONATO 
 
 
Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas, RS – Brasil 
 
Data e lugar de nascimento: 28 de março de 1925 Passo Fundo, RS 
Data e lugar da profissão: 12 de fevereiro de 1948 Passo Fundo, RS 
Data e lugar da morte: 23 de setembro de 2013 Recanto Aparecida, Canoas, RS 
Data e lugar do sepultamento: 24 de setembro de 2013 Cemitério Conventual, Canoas, RS 
 

“Meu coração exulta de alegria,e com o meu cântico lhe darei graças” Sl 28,7 

Os pais de Otilia Letícia, Â ngelo e Elisa Donato, vieram da Itália, de Vicença e Verona, respectivamente, e 
eram agricultores. Tiveram 10 filhos, três homens e sete mulheres, e lhes legaram valores e uma profunda fé 
cristã.  

Aos 17 anos, Otilia Letícia, a caçula da família, deixou a casa paterna para doar sua vida ao serviço do 
Senhor, ingressando no postulantado da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Um ano após o seu ingresso 
na vida Religiosa, sua irmã, Irmã Maria Armelinda também sentiu-se vocacionada e seguiu os passos da irmã 
mais nova. As duas Irmãs ao longo da vida religiosa conservaram grande amizade, permanecendo muito ligadas 
aos seus familiares.  

Irmã Maria Letícia no início da Vida Religiosa consagrada dedicou-se ao magistério, exerceu a missão de 
educadora por 12 anos.  

No ano de 1960 preparou-se para trabalhar em Laboratório de Análises Clínicas. A partir de 1961 até 1994 
trabalhou com muita eficiência e dedicação no Laboratório no Hospital de Caridade Dr. Victor Lang, em Caçapava 
do Sul. Era reconhecida pela responsabilidade e exatidão nos exames laboratoriais. Entregando o serviço de 
laboratório continuou no mesmo hospital como auxiliar de administração e depois como voluntária, perfazendo 
assim 50 anos de serviço abnegado ao Hospital Dr. Victor Lang. As atividades exercidas com profissionalismo e 
amor tornaram-na conhecida e amada pelos médicos, funcionários e pelo povo Caçapavano. 

Recebeu “Honra ao Mérito”, pelos relevantes serviços prestados ao Hospital de Caridade Dr. Victor Lang e 
Reconhecimento Especial pela exemplar personalidade e pelo zeloso trabalho prestado em honra do povo de 
Caçapava do Sul do Poder Legislativo da Câmara Municipal. 

Com a cessação da comunidade religiosa do Hospital em 2011 a Câmara de Vereadores manifestou-se 
através de uma “Moção de Voto Congratulatório as Irmãs de Nossa Senhora, pelo carinho, apreço, gratidão e 
reconhecimento pelos relevantes trabalhos prestados ao povo desta terra no âmbito religioso, social e 
profissional...” 

A partir desta data, a Irmã Maria Letícia passou a integrar a comunidade da Casa Provincial. Em 2012 
necessitando maiores cuidados de saúde foi transferida para o Recanto Aparecida. 

A Irmã Maria Letícia era uma pessoa sensível e delicada nas relações. Na comunidade religiosa, como 
superiora e coirmã, era integradora, no internato cuidava e formava com amor materno as adolescentes e jovens. 
Era tímida por natureza, porém social. Cultivava amizades e gostava de festas. O amor a congregação, o espírito 
de gratidão, o zelo apostólico, a dedicação ao trabalho, o amor à Igreja foram características de sua vida. Gostava 
muito de cantar. Acreditamos que a Irmã Maria Letícia, com sua voz suave, harmoniosa e afinada continuará 
cantando, na eternidade, os louvores do Senhor.  

Na sua passagem por este mundo deixou nas comunidades e localidades onde exerceu sua missão traços 
profundos da irresistível bondade de Deus:  

No início do mês de setembro a Irmã Maria Letícia, teve fortes crises de dor e foi hospitalizada. Realizados 
muitos exames foi constatada leucemia linfocítica aguda. Dia 13 de setembro a Irmã retornou ao Recanto 
Aparecida onde recebeu todos os cuidados de enfermagem, a companhia das coirmãs, em especial da Irmã Maria 
Armelinda. Sábado, 21 de setembro solicitou a Unção dos Enfermos, que lhe foi ministrada na presença de muitas 
Irmãs. A Irmã acompanhou consciente e serena a unção, embora o físico expressasse sofrimento. Dia 23 de 
setembro às 4h30min partiu para as alegrias eternas. Seu nome Letícia significa no latim alegria.  

 A Irmã deixará saudades, às Irmãs e familiares, pois era amada e estimada pela sua maneira acolhedora, 
simplicidade no ser, no cultivo espiritual e pelo testemunho de fidelidade ao carisma Notre Dame. Certamente 
Nossa Senhora, a quem dedicou especial devoção, a conduziu para junto de seu Filho Jesus. 


