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Deixai vir a mim os pequeninos Mt. 19,14 
Irmã Ottilia Maria, após longa preparação para o último chamado do Senhor, deixou este              

mundo dia 21 de fevereiro de 2020. Ottilia Maria nasceu aos 4 dias de mês de julho de 1930 em                    
Montenegro, RS. No terceiro dia de vida foi ungida com o óleo dos catecúmenos e banhada com a                  
água batismal, integrando-a na comunidade de fé, a Igreja. O casal João Baptista e Maria Joanna                
Bárbara Brisch constituíram uma numerosa família. Dos 15 filhos, na constelação familiar Ottilia             
Maria é a sétima filha e a décima segunda que partiu à Casa do Pai. 

Em 1947 ingressou no noviciado da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, Passo             
Fundo. Concluído o noviciado, consagrada ao Senhor, pela profissão religiosa, colocou-se a            
caminho para encarnar o amor do bom e providente Deus, dedicando suas forças à educação. 

Sua missão ao longo dos 71 anos de Vida Religiosa Consagrada foi doada à educação e                
aos cuidados de crianças. Em Mt. 19,14 Jesus diz: “Deixai vir a mim os pequeninos”. Este                
versículo faz eco na vida da Irmã Ottilia Maria que, durante 34 anos, investiu sua vida no magistério                  
como professora dos pequeninos, desenvolvendo habilidades e práticas de letramento, cultivando           
neles valores cristãos e um grande amor a Jesus e Maria.  

Continuou esta missão no Lar da Criança Madre Júlia, em Taquara, que lhe apresentou um               
novo continente, um amplo universo de cuidado das crianças. Trabalho que requer conhecimento e              
habilidades maternais, amor e carinho às crianças abandonadas, sem lar, sem família. A Irmã              
Ottilia Maria, com amor de mãe, dedicou noites de sono no cuidado dos pequeninos confiados às                
Irmãs. Por 29 anos, juntamente com a comunidade religiosa, cuidou que as crianças provenientes              
de situações muitas vezes muito hostis, tivessem ambiente favorável para um sadio            
desenvolvimento humano e social. Além dos cuidados básicos, os educou nos princípios e valores              
cristãos, para integrá-los na sociedade. Hoje, muitas pessoas que passaram pelo Lar da Criança              
Madre Júlia, são personalidades influentes na sociedade, pais e mães de famílias que reconhecem              
com gratidão a educação recebida.  

A Irmã Ottilia Maria encarnou na sua vida o carisma Notre Dame, a bondade e a confiança                 
na Providência Divina. A devoção Eucarística e à Mãe Maria faziam parte de sua vida espiritual.                
Dispensava carinho e cuidado especial às Irmãs jovens, e orientava-as a não desanimar frente às               
dificuldades inerentes do dia a dia. Gostava da vida comunitária e marcava presença ativa nas               
orações e encontros comunitários. Caracterizou-se pela simplicidade, pelos gestos de bondade e            
bem-querer, nobreza do ser e dedicação ao cuidado da vida. Cultivava fortes laços familiares,              
gostava de visitá-los e alegrava-se quando a visitavam.  

Em janeiro de 2019, a Irmã Ottilia Maria integrou a comunidade do Recanto Aparecida,              
sendo presença querida e amada entre as Irmãs e funcionários. Em novembro/dezembro do             
mesmo ano, sua fragilidade física tornou-se visível, com a manifestação de um câncer que a               
vitimou. Frente à doença preparou-se muito consciente para a entrega total nas mãos do Pai. Dia                
após dia, desapegava-se dos pertences pessoais e confiava-se às mãos do Pai. Dizia: “Em breve               
estarei com Ele”. As últimas semanas foram de intenso sofrimento, porém manteve-se consciente e              
resignada esperando a sua hora.  



Adeus, querida Irmã, que o teu exemplo pelo cuidado da vida, o amor às jovens Irmãs e                 
vocacionadas, seja semente de novas vocações para o Reino.  


