
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MARIA JOSEMA 
 
Ilba Josephina LIBRELOTTO ND 4844 
 
 
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS 
 
Data e lugar do nascimento: 13 de julho de 1932 Nova Palma, Júlio de Castilhos, RS 
Data e lugar da profissão: 18 de fevereiro de 1954 Passo Fundo, RS 
Data e lugar do falecimento: 5 de dezembro de 2017 Passo Fundo, RS 
Data e lugar do sepultamento: 5 de dezembro de 2017 Cemitério Conventual,  
  Casa Santa Cruz, Passo Fundo, RS 
 

“Ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento”. Mc 13,33 
“Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo”. Mt 5, 13-14 

 
A exemplo do sal, Ir. M. Josema encontrou sua razão de existir e de atuar, exercendo 

influência benéfica na comunidade de vida e de trabalho.  A Irmã tem uma extensa vida e obra 
biográfica, em dados e em méritos. Era a terceira filha de 14, cujos pais Jorge Librelotto e Cecilia 
Stefanello Librelotto migraram de Nova Palma para a região de Fortaleza dos Valos e Ibirubá. Irmã 
Maria Liliane e Irmã Maria Líria, suas irmãs de sangue, são também religiosas da Congregação 
Notre Dame.  Durante 55 anos, foi Enfermeira e trabalhou na Pastoral da Saúde. Dezesseis anos 
foi professora no Curso Auxiliar de Enfermagem e primeira diretora deste curso no Hospital São 
Vicente de Paulo de Passo Fundo.  

 Além do Curso Superior de Enfermagem, cursado na Escola de Enfermagem Nossa 
Senhora Medianeira, de Santa Maria, RS, Irmã M. Josema procurava aperfeiçoar-se em vários 
aspectos da Psicologia, Pastoral e Contabilidade. Nunca desconsiderou a dimensão da Vida 
Consagrada, a que tinha um apreço especial. Fez o Curso de Renovação Espiritual, no Estado do 
Amazonas, e o Curso de Formadores e Animadores de Comunidades. 

 Seu trabalho apostólico foi sempre em hospitais, tanto de propriedade da Congregação 
quanto em Hospitais Comunitários, em muitas cidades do Estado do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Acre, Distrito Federal. Nos últimos anos integrou as comunidades de Espumoso, primeiro 
na Residência Nossa Senhora de Lourdes e depois na Obra Social Santa Júlia. 

 Os testemunhos, acompanhados de gratidão pelo exemplo de vida e serviço da Irmã, são 
inúmeros vindos através de todos os meios da comunicação disponíveis atualmente. Um deles diz: 

Irmã M. Josema, uma pessoa de palavras brandas,
de mãos disponíveis, de pés incansáveis, de sorriso fácil, de gratuidade, de silêncio heroico, 

de Jesus, o Cristo, de Nossa Senhora, de todas nós, uma verdadeira Irmã! 

Essas palavras são um retrato fiel do que foi a Irmã na sua vida e atividade, exercida 
especialmente em favor dos mais pobres e necessitados. 

 Três dias antes de sua morte, por acidente, sofreu uma queda que causou um traumatismo 
crânio-encefálico, levando à sua passagem para a casa do Pai. 

 Que a Irmã Maria Josema interceda por nós, por mais vocações, pela missão na Província 
da Santa Cruz e, de modo especial,  por nossas missões do Acre e Moçambique.  Irmã M. Josema 
junto com outras irmãs confeccionaram 1500 terços missionários para serem entregues aos 
funcionários de nossas obras, neste ano mariano, celebrando 300 anos do Encontro da Imagem de 
Nossa Senhora Aparecida. Descanse junto ao bom Jesus e Maria, a quem amou e serviu durante 
sua longa vida de 85 anos. 


