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Ottilia KLEIN 

 

 

Proíncia da Santa Cruz, Passo Fundo, RS, Brasil 

 

Nascimento: 24 de novembro de 1932 Selbach, RS 

Profissão: 12 de fevereiro de 1953 Passo Fundo, RS 

Falecimento: 26 de maio de 2016 Casa Betânia, Não-Me-Toque, RS 

Sepultamento: 27 de maio de 2016 Cemitério Conventual, 

  Casa Santa Cruz, Passo Fundo,RS 

 

Na família de 10 filhos, os pais Aloysio Klein e sua esposa Maria Cecilia Spohr Klein 

educaram os filhos na fé católica, tanto que três de suas filhas se tornaram Irmãs de Notre 

Dame. Irmã Ottilia Maria Klein tem duas irmãs da Província: Irmã M. Hedwig Klein e Irmã 

M. Lucia Klein.  Os irmãos formaram família cristãs, segundo o exemplo colhido de seus 

pais e vivido em sua família. 

 Após os anos escolares, no Colégio Notre Dame de Passo Fundo, ingressou no 

Postulantado e fez seu Noviciado em Passo Fundo, onde também fez sua Profissão 

Religiosa. 

Licenciada em Estudos Sociais pela Universidade de PF, Passo Fundo, RS. Tinha 

Suficiência de Português e Estudos Sociais. Fez Teologia no Instituto Pio XI em São 

Paulo, SP.     “Os que ensinam a muitos o caminho da virtude, brilharão como as 

estrelas por toda a eternidade.” (Dn 12,3) Palavra do profeta Daniel, muito pertinente à 

vida de Irmã Ottilia Maria Klein que foi, professora de Escolas Notre Dame durante 43 

anos e cativou a muitos de seus alunos e alunas, inclusive a muitas de nós, hoje irmãs, 

pela exatidão e nobreza de suas aulas.  

De sua vida, 63 anos foram vividos como religiosa Notre Dame. E 43 deles, serviu 

ao Reino de Deus na missão da Congregação das Irmãs de Notre Dame, como 

professora, além de catequista e bibliotecária. Nos últimos anos dedicou-se à visita aos 

doentes e ao registro dos ANAIS, o que fazia com exímia presteza e retidão.  

Nenhuma aula de Geografia era dada sem o mapa físico e político da região e/ou 

do país. A aula de Religião era explicada, nos detalhes dogmáticos e linguísticos do 

Catecismo. Nas aulas de Português exigia boa leitura, declamação e situava as poesias 

com seus devidos autores. Foi ainda, por vários anos, professora de música.  Era uma 

professora exigente e bondosa, concretizando no seu apostolado o carisma 

congregacional; unia bondade com firmeza.  

 Que o Coração de Jesus, de quem era muito devota, a tenha em sua misericórdia, 

em seu amor, na vida plena. Maria, a Mãe de Jesus, a recompense por tudo, em especial, 

pela catequese e aulas de Ensino Religioso, que dava com tanto zelo. Oxalá, Irmã Ottilia 

Maria interceda por nós junto de Deus, em especial, por mais vocações sacerdotais e 

religiosas.   


