Notícia de falecimento

IRMÃ MARIA HILDA
Hilda MALDANER ND 3671
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS / Brasil
Data e Lugar de Nascimento:
Data e Lugar de Profissão:
Data e Lugar de Falecimento:
Data e Lugar do Enterro:

15 de abril de 1915
21 de fevereiro de 1940
31 de dezembro de 2013
01 de janeiro de 2014

Dois Irmãos, RS
Passo Fundo, RS
Casa Betânia - Não Me Toque, RS
Cemitério da Ressurreição, Passo Fundo

Ao findar o ano de 2013, Irmã Maria Hilda, também findou a sua jornada de vida nesta
terra. Na festa da virada de ano, em que, se celebra com muita alegria e ação de graças, pelo
ano que finda, e se acolhe o ano novo com esperança e desejos de paz. Acreditamos também,
que a Irmã Maria Hilda foi recebida no céu com a mesma festa. Foi quase um século de
existência de vida, de bondade, de simplicidade e serviço. Ela viveu em profundidade e na
prática, o carisma e a espiritualidade das Irmãs de Nossa Senhora.
Hilda era filha de Nicolau e Chatarina Seibel Maldaner. Filha de família numerosa, ao todo
12 irmãos, entre eles um sacerdote diocesano, Pe. Urbano Maldaner (falecido) e mais 3 irmãs
religiosas da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora: Irmã M.Irena, e Irmã M. Irma (falecidas) e Irmã M. Fátima, ainda viva. Em 2010, a Irmã celebrou seu Jubileu de graça = 70 anos
de fidelidade a Deus e a serviço do povo, especialmente , dos doentes e dos que chegavam
ao mundo pelas suas mãos.
Sua formação realizou-se na Escola Paroquial São Tiago em Selbach, o Supletivo em
Maravilha e a formação de Enfermagem na Escola Catarina Laboré, em Curitiba, Paraná.
Ainda fez o curso de Administração em Saúde, em São Paulo e Pastoral da Saúde em Viamão.
Irmã Maria Hilda lançou a semente da bondade de Deus e seu amor providente em várias
Localidades, como: Caçapava do Sul, Carazinho, Maravilha, Ibirubá, Tapera, hospital de Não
Me Toque, Chapada, Espumoso, Selbach. Em 2003 foi transferida para a Casa Betânia, em
Não Me Toque.A Irmã trabalhou na área da enfermagem durante 60 anos, em vários setores
como: Centro cirúrgico, clínica médica e cirúrgica, farmácia e especialmente na maternidade.
Neste setor, ela era muito experiente e habilidosa, ajudando muitas crianças a nascerem bem.
Era muito cuidadosa, paciente no cuidado das crianças recém-nascidas, especialmente com as
que nasciam prematuramente.
Na comunidade a Irmã Maria Hilda era muito simples, bastante quieta, mas ao mesmo
tempo tinha um espírito de humor que deixava a comunidade muito leve. Era de fácil
convivência. Nos momentos de descanso e recreação sempre era vista com agulha, lã ou
linha, fazendo roupas, de tricô ou crochê, para as crianças recém-nascidas e que não as
possuíam.
Sua fidelidade na vida espiritual se manifestava através da participação na vida de oração
diária da comunidade, da meditação, da reza do terço, uma das suas devoções prediletas, nas
leituras e no cultivo pessoal. Era uma pessoa serviçal e disponível, na hora de qualquer
emergência ou necessidade, seja de dia ou de noite.
Que o Deus da VIDA, faça brilhar sobre ela a luz de sua face, e a recompense por seu
exemplo de vida e pelas vidas que ela ajudou a nascer.
Celebrando hoje o dia da Mãe de Deus e o dia Mundial da Paz, que Maria, a Rainha da
Paz, conceda a paz ao mundo e acolha a Irmã Maria Hilda na paz e luz eterna!
RIP

