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Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah Mat. 5:9 
 
Kematian bagi orang Kristiani adalah menuju keabadian. Itu merupakan pintu yang terbuka untuk 
memasuki kehidupan, menuju ke kontemplasi akan Allah dimana kita dapat bertatap muka dengan-Nya. 
Pada tgl. 15 Maret, pukul 4.40 sore, pintu itu terbuka dan iman mengatakan kepada kami bahwa Sr. 
Maria Armelinda diterima ke dalam pelukan Bapa yang penuh cinta.  

Pasangan Â ngelo Donatto dan Eliza Feroni, dilahirkan di Italia, telah diberkati dengan sepuluh anak. 
Armelinda adalah anak yang kesembilan. Keluarga ini bekerja sebagai petani. Armelinda adalah 
seorang wanita muda yang hidup di zamannya.  Pada awalnya ia ingin membangun keluarga, tetapi 
Tuhan mempunyai rencana lain untuknya. Adik perempuan yang bungsu, Otilia Leticia telah masuk 
Kongregasi SND. Karena ia termotivasi oleh adiknya, ia mengembalikan cincin dari tunangannya dan 
mengikuti panggilan menuju ke hidup religius dan ia masuk Novisiat di Passo Fundo pada tgl. 12 
Februari 1947. Suster telah membaktikan dirinya kepada Allah dalam Kongregasi SND selama 66 tahun.  

Ia membaktikan sebagian besar hidupnya dalam keperawatan. Dengan lemah lembut, penuh damai dan 
perhatian, ia dapat menaklukkan hati para pasiennya. Cinta kasih dan hormat kepada sesama selalu 
menjadi bagian dari hidupnya. Ia tak pernah lelah tinggal dekat dengan pasiennya, membawa sukacita, 
melihat Allah sendiri di dalam setiap pasien yang menderita.  

Pada tahun 1982 suster berhenti merawat di rumah-rumah sakit namun ia tetap sibuk dalam karya 
kesehatan sebagai seorang Pastoral Kesehatan. Ia mengunjungi orang-orang sakit  baik di rumah sakit 
maupun di rumah, menyiapkan mereka menerima Sakramen Rekonsiliasi dan Ekaristi sebagai makanan 
dan kekuatan dalam perjalanan. Ia diminta menerimakan Komuni kepada lansia dan orang sakit yang 
tidak dapat mengikuti Misa Kudus.  

Suster memelihara hidup rohaninya, baik hati dan sikapnya anggun, tenang dan kepribadiannya lemah 
lembut. Selama 22 tahun Sr. M. Armelinda menjadi pemimpin komunitas. Ia sangat simpatik dengan 
para anggotanya dan senang hidup berkomunitas. Selama sepuluh tahun ia tinggal di Rumah 
Pembinaan di Nova Santa Rita, menjadi teman yang yang menyenangkan bagi para binaan. Selama itu, 
ia acapkali datang ke Recanto Aparecida untuk memijat para suster lansia dan para suster lain yang 
membutuhkan bantuannya.  

Di Recanto Aparecida, tempat tinggalnya yang terakhir sejak 2011, ia mengunjungi para susternya dan 
berdoa dengan mereka. Dengan tangan trampil, ia membuat kerajinan tangan, khususnya merajut.  

Ikatan keluarganya kuat dan ia senang mengunjungi mereka. Karena usia dan kesehatannya, ia merasa 
gembira ketika saudara laki-laki, keponakan dan keluarga mengunjunginya.   

Dalam usia senja, dua suadari religious ini, Sr. M. Armelinda dan Sr. M. Leticia, tak terpisahkan dan 
saling bergantung. Mereka berbagi hidup dan doa bersama. Dengan kematian Sr. M. Leticia, di bulan 
September, 2013, Sr. M. Armelinda menurun kesehatan fisik dan emosinya, ia rindu akan Sr. M. Leticia. 
Jalan menuju ke hari Paskah untuk Sr. M. Armelinda pada tgl. 15 Maret, 2015, meninggalkan kita 
dengan keyakinan bahwa ia terus hadir dalam hati kita melalui kesaksian hidup, kesetiannya dan 
internalisasi kharisma Notre Dame. Suster pergi dengan damai menjumpai Allah, ddampingi oleh para 
Suster. Kita semua dapat berkata tentang Sr. Maria Armelinda: “Berbahagialah orang yang membawa 
damai karena mereka disebut anak-anak Allah.”  


