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“Todas as vezes que fizestes isso a um destes mínimos que são meus irmãos, 
foi a mim que o fizestes!” 

 
Odila Maria Algeri  nasceu em 11 de janeiro de 1939, em Três Passos, RS.  Seus pais 

se mudaram para Colorado, quando ainda era município de Tapera, RS. Era de família 
numerosa; tinha 5 irmãos e 4 irmãs. Cresceu numa família cristã que rezava e cultivava os 
valores do evangelho. 

Sentindo o apelo de seguir mais de perto ao Senhor no serviço aos outros entrou no 
Postulantado em 1959, em Passo Fundo, RS, onde fez também o noviciado e sua Primeira 
Profissão em 13 de fevereiro de 1962.  Após 55 anos de Consagração na Congregação das 
Irmãs de Notre Dame, o bom e providente Deus que foi por ela servido nos irmãos e irmãs, a 
chamou de volta para casa. 

A Irmã Odila Maria serviu durante  35 anos na Enfermagem; 3 anos como cuidadora de 
pessoas idosas; 8 anos  na Pastoral da Criança e 21 anos como Superiora Local.   Seu 
cuidado amoroso com os doentes, especialmente os mais pobres e necessitados foi lembrado 
por várias irmãs que a conheceram.   De 1991 a 1995, a Irmã prestou serviços de enfermagem 
em Guajará, no  Amazonas, onde trabalhou no Ambulatório, na Pastoral da Saúde e da 
Criança.  

Em 2015, a Irmã foi transferida para a Casa Betânia, quando iniciou o tratamento de 
hemodiálise.  Em meados de 2016, veio para a Comunidade do Colégio Notre Dame, para 
facilitar o tratamento no Hospital São Vicente de Paulo. À medida que o tempo passava, sua 
saúde ficava mais fragilizada; até que na semana passada precisou ser hospitalizada, 
passando para a CTI, onde veio a falecer. 

Seus irmãos que vieram para a missa da ressurreição deram um belo testemunho do 
amor da Irmã  Odila Maria por sua família e da ligação que sempre mantinha com todos eles, 
servindo de suporte e apoio nos momentos alegres e difíceis da vida. Testemunharam sua fé e 
amor a Nossa Senhora, expresso especialmente na reza do terço.  Sua jaculatória preferida 
era: “Jesus, Maria, José, minha alma vossa é”. E serviu de modelo de oração simples que 
chega a Deus. 

A simplicidade de sua vida colocada a serviço dos irmãos e irmãs nas atividades que 
exerceu, demonstram uma vida gasta em benefício dos outros, servindo a Cristo no próximo.  
O bom e providente Deus lhe seja a recompensa e alegria sem fim.  
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