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Di dalam keluarga dengan 10 anak, orangtua Aloysio Klein dan istrinya, Maria Cecilia Spohr Klein 
mendidik anak-anak dalam iman Katolik sedemikan mendalam sehingga tiga anak perempuan mereka 
menjadi Suster-Suster Notre Dame. Suster Ottilia Maria Klein mempunyai dua saudara perempuan di 
Provinsi: Suster Maria Hedwig Klein dan Suster M. Lucia Klein. Saudara-saudara laki-laki mereka 
membangun keluarga Kristiani, menurut teladan orangtua mereka dan tinggal di dalam keluarga mereka.  

 

Sesudah masa-masa sekolahnya di Notre Dame School, di Passo Fundo, ia masuk menjadi  postulan 
dan menjalani masa novisiat di Passo Fundo dan mengikrarkan profesi religiusnya di sini juga.  
 
Ia lulus dalam studi bidang sosial dari Universitas Passo Fundo, RS. Ia memiliki keahlian dalam bahasa 
Portugis dan pelajaran bidang sosial dan juga belajar Theologi di Lembaga Pius XI, di Sao Paolo, SP.  
“mereka yang mengajarkan jalan keutamaan kepada banyak orang, akan seperti bintang-bintang 
selama-lamanya”. (Dan. 12: 3) Kata-kata nabi Daniel ini sangat berarti bagi kehidupan Suster Ottilia 
Maria yang mengajar di sekolah-sekolah Notre Dame selama 43 tahun. Ia mengembangkan di dalam diri 
banyak muridnya, juga di dalam diri kami, suster-suster zaman sekarang, ketepatan dan keluhuran 
pelajaran-pelajarannya. 
 
Dari tahun-tahun  kehidupannya, 63 tahun dijalaninya  sebagai seorang religius Notre Dame. Dan dalam 
masa 63 tahun itu 43 tahun dijalaninya dengan  melayani Kerajaan Allah dalam misi Kongregasi Suster-
Suster Notre Dame sebagi guru, katekis, dan pustakawan. Pada tahun-tahun terakhir ini ia mengabdikan 
diri dalam kunjungan kepada orang sakit dan merekam analen, yang ditulis dengan ketepatan waktu dan 
benar. 
 
Tidak ada pelajaran geografi  yang diberikan tanpa peta fisik dan politik daerah dan/atau negara. Di 
dalam pelajaran-pelajaran agamanya, uraian-uraian bahasa dan dokmatis dijelaskan sesuai dengan 
Katekismus. Di dalam pelajaran bahasa Portugis ia membutuhkan bacaan yang baik, pendarasan puisi 
yang mengindentifisikan mereka dengan pemiliknya yang sah. Selama bertahun-tahun ia juga mengajar 
musik. Ia seorang guru yang menuntut dan baik hati, yang memasukkan karisma kongregasi  ke dalam 
karya pelayanannya, yang sekaligus baik dan tegas. 
 
Kami berdoa agar Hati Yesus, yang sangat dikasihinya, menjaganya di dalam kerahimannya, di dalam , 
kasihNya, di dalam kepenuhan hidup. Kami berdoa agar Maria, Bunda Yesus menganugerahinya 
rahmat atas segalanya, terutama atas pelajaran-pelajaran agama dan katekese yang telah diberikannya 
dengan penuh semangat. Kami percaya Suster Ottilia Maria akan menjadi pengantara kami di hadapan 
Allah, teristimewa agar lebih banyak panggilan imam dan religius. 


