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SUSTER MARIA AMABILE  ND 5812 

(Dahulu Suster Maria Valdemira) 

Amabile BORTOLINI 

 

Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil 
 
Tanggal dan Tempat Lahir:  19 Maret 1943 Lageado, RS 
Tanggal dan Tempat Profesi:   11 Februari 1965 Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Meninggal:  28 April 2022 Não Me Toque, RS  
Tanggal dan Tempat Pemakaman:  29 April 2022 Makam Sta Cruz, Passo Fundo, Brazil 
 

Amabile Bortolini adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara, lima di antaranya sudah meninggal. 
Orang tuanya João Bortolini dan Maria Vincenzi adalah petani. Dia menerima Komuni 
Pertama di Capela Santo Antônio, Pouso Novo, RS, pada usia 10 tahun. 
 
Merasa terpanggil untuk hidup membiara, pada usia 20 tahun, Amabile masuk Novisiat 
Suster-suster Notre Dame dan menerima nama Suster Maria Valdemira. Pada perayaan 
Yubileum Peraknya, ketika memperbaharui kaul religiusnya, Suster M. Amabile memilih 
kutipan dari Luk 9:23 sebagai pegangan utama perjalanannya: “memikul salibnya setiap hari 
dan mengikut Aku”, sebuah moto yang dia pegang dan dijalaninya dengan setia setiap hari. 
 
Pelayanan Suster M. Amabile melingkupi mengkoordir dan bekerja di dapur, bersih-bersih, 
mencuci, merawat kebun sayuran dan bunga-bunga, juga pelayanan lain yang dilakukannya 
seperti di beberapa sekolah dan rumah sakit Notre Dame kami, serta di komunitas kami. 
Suster memberikan perawatan kesehatan dan kesejahteraan khusus bagi semua orang yang 
berhubungan dengannya. Dia pribadi yang tanggap, selalu siap untuk melayani dan 
membantu di mana dibutuhkan. Suster juga terlibat dalam pelayanan pastoral orang tua, 
berpartisipasi dalam Kelompok Santa Julie dan dalam kelompok doa keluarga. 
 
Suster Maria Amabile sangat setia dalam hidup doanya, menghargai berada dalam 
komunitas, pribadi yang ceria, memiliki pendekatan partisipatif, selalu dalam suasana hati 
yang baik dan peka terhadap kebutuhan para suster. Suster adalah wanita yang baik hati 
dan murah hati. Suster senang menyiapkan hidangan khusus dan membuat kejutan kecil 
untuk suster-suster di komunitasnya, terutama ketika dia menyadari bahwa mereka lelah 
karena terlalu banyak pekerjaan. 
 
Pada tahun 2020, dengan kondisi kesehatan dan mobilitas kurang baik, Suster dipindahkan 
ke Casa Betania untuk perawatan kesehatan. Pada tanggal 11 April, Suster M. Amabile 
menderita stroke, yang membuatnya dalam kondisi serius yang memerlukan perawatan 
intensif sehingga masuk rumah sakit. Di rumah sakit dia mengalami masa pemulihan 
kemudian kondisinya memburuk, sementara kekuatannya perlahan berkurang. Selama hari-
hari di rumah sakit, dia menerima penghiburan dari sakramen-sakramen dan para suster 
yang tetap menjaganya. Pada tanggal 28 April sore hari, Suster Maria Amabile kembali 
kepada Tuhan, yang telah dia layani melalui pelayanannya kepada saudara-saudari kita. 
 
Suster M. Amabile sekarang beristirahat di dalam Tuhan dan menerima upah untuk hidupnya 
yang diberikan dalam kesederhanaan, sukacita yang berguna bagi banyak orang. 
 
Semoga Tuhan memberinya kedamaian dan istirahat kekal. 


