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Como são numerosas as tuas obras, Senhor. A todas fizeste com sabedoria. Sl 104,24 

A liturgia de 26 de dezembro, celebra Santo Estevão e a antífona de entrada reza: “As portas do céu 
abriram-se para Santo Estêvão, que foi o primeiro dentre os mártires e por isso, coroado, triunfa no 
céu”. Na madrugada deste dia as portas do céu abriram-se também para a Irmã Ottilia Maria participar 
da vida plena em Deus.  

O tempo, momentos e critérios de Deus são permeados de mistérios. Irmã Ottilia Maria era uma Irmã 
idosa, 93 anos, que se realizava colocando sua vida a serviço. Entre as idosas era uma das mais 
ativas. Apresentava boas condições intelectuais e razoáveis condições físicas. Dedicava-se a 
pequenos serviços comunitários. Até os últimos dias, antes de adoecer, ocupou-se na costura, no 
cuidado de folhagens e flores. Por muitos anos cuidou da capela da comunidade, atividade que 
realizava com carinho e dedicação. 

Seu nome consta na lista de jubilantes de 2020, cuja festa acontecerá na Província, no dia 04 de 
janeiro. O bom Deus a surpreendeu, chamando-a a celebrar seus 65 anos de Vida Consagrada no 
céu, juntamente com a Virgem Maria, da qual era grande devota, dos anjos e santos. 

Ottilia Maria era a terceira dos quinze filhos de Pedro e Elisa Regert, dos quais nove já concluíram 
sua jornada terrena. Oriunda de família profundamente religiosa, berço de vocações, que ofereceu à 
Igreja seis vocações religiosas: Ingressaram na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora: Irmãs 
Ottilia Maria, Maria Ermelinda (falecida em 2001), Maria Leda e Julita Maria. Na Companhia de Jesus: 
Irmão Bertoldo e Irmão Leo. 

Irmã Ottilia Maria ingressou no noviciado da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora em 12 de 
fevereiro de 1953. A partir do 2º ano do noviciado empregou suas forças físicas em prendas 
domésticas, principalmente na cozinha e costura. Era boa costureira. Por muitos anos passou pelas 
comunidades e confeccionou vestuário para as Irmãs. Na terceira idade assumiu a pastoral da visita 
à doentes em hospitais e à domicilio. Confortava os doentes levando-lhes palavras confortadoras e 
o Pão da Eucaristia. 

A família Regert cultiva fortes laços familiares, sempre que possível se reúnem para celebrar. Da 
mesma forma, as três Irmãs de Notre Dame, Ir. Ottilia Maria, Maria Leda e Julita Maria, gostavam de 
se encontrar e partilhar a vida.  

Irmã Ottilia Maria, possuía uma personalidade forte e decidida, porém sensível e grata às pessoas 
que prestavam algum serviço à comunidade. Era assídua aos momentos comunitários de oração, 
disponível e serviçal na comunidade, ativa e participativa nos encontros comunitários. Cultivava 
grande devoção a liturgia eucarística e à Maria. Muitas vezes era vista desfilando as pérolas do terço, 
sentada ou caminhando no jardim.  

No dia de ontem, 25 de dezembro, o mundo inteiro celebrou o Natal do Senhor, a primeira vinda de 
Jesus. O Evangelho relata: Os anjos anunciaram uma grande alegria: “Nasceu para nós o Salvador.” 
Irmã Ottilia Maria experienciou muitos Natais ao longo de sua vida. Celebrou este acontecimento 
histórico num leito de hospital, à espera da segunda vinda de Jesus. Na madrugada pelas 03h 
acolheu o convite de Jesus pela entrega total e definitiva: Vem eleita minha, participar da herança 
eterna reservada para ti. 


