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Data e lugar do Nascimento: 29 de maio de 1922 Selbach, RS 

Data e lugar da Profissão: 19 de dezembro de 1942 Não-Me-Toque, RS 

Data e lugar da Morte: 20 de janeiro de 2016 Casa Betânia, Não-Me-Toque 

Data e lugar do Sepultamento: 20 de janeiro de 2016  Casa Santa Cruz – Passo Fundo 

 

“Jesus, sede minha salvação!” era sua frase-força. Esta oração dos primeiros cristãos 

expressava sua confiança em Jesus como Salvador e foi a força que a sustentou durante os 

longos anos de sua consagração como Irmã de Notre Dame.  

Era a segunda filha de João Braun e Paulina Seibel Braun; tinha 5 irmãos e 5 irmãs, dentre as 

quais Irmã Maria Anita Braun, também religiosa Notre Dame. A família profundamente católica, 

vivia na simplicidade e alegria e educou os filhos neste espírito. 

Depois da escola primária em Selbach, Maria Wilma ingressou aos 17 anos nas Irmãs de Notre 

Dame, em Passo Fundo, onde fez sua formação para a vida religiosa e continuou seus estudos. 

Formou-se na área da educação e foi professora de crianças durante 40 anos. As crianças a 

amavam e aprendiam logo a ler; a irmã lecionou durante anos na primeira série. Durante sua 

vida dedicou muito do seu tempo aos encontros de famílias para estudo do Evangelho, ao 

apostolado da oração, aos serviços comunitários de horta e cozinha. Sua experiência mais 

querida, onde aprendeu muito,  foi no seu trabalho junto aos pobres em bairros.  

A partir de 2006, a irmã teve seu lar na Casa Betânia, em Não-Me-Toque; de início prestava 

pequenos serviços, mas com o avanço de seu câncer no rosto, precisou de cuidados maiores. 

A partir de 2014, exerceu com consciência e abnegação o apostolado do sofrimento. “Sabemos 

que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são 

chamados segundo o seu propósito.” (Rom. 8,28) 

O que animou a vida espiritual da Irmã Wilma foi sua fé na presença de Deus e a certeza de 

que Ele a acompanhava. Ela mesma diz: “Quando emiti os votos, escolhi Jesus Cristo como 

centro da minha vida; procuro segui-lo diariamente pela oração, testemunho, serviço e doação. 

Como Maria, Mãe de Cristo, mulher de fé e pelo sim de cada dia, procuro orientar-me pela 

Palavra de Deus.” Na sua carta sobre a vida da Irmã Wilma, Ir. Arací Maria escreveu: ”Foste 

“fiel até a morte, e por isso, cremos que receberás a coroa da vida”, pois nestes últimos anos, a 

tua vida foi um martírio lento.” 

Na manhã do dia 20 de janeiro de 2016, Deus chamou a Irmã Maria Wilma para sua casa, 

livrando-a de seus sofrimentos. Obrigada, Irmã Wilma pelo teu exemplo de paciência, amor, 

desprendimento; pelo teu amor a Maria, por nos ensinar a viver com fé, suportando o 

sofrimento, totalmente entregue nas mãos de Deus. Intercede por todos nós, para que vivamos 

na fidelidade até o fim de nossa vida.  

Descansa em Paz! 


