
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ MARIA AMABILE   ND 5812 

 
(anteriormente, Irmã Maria Valdemira) 
 
 
Amabile BORTOLINI 
 
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS, Brasil 
 
Data e lugar de nascimento: 19 de março, 1943 Lageado, RS 
Data e lugar da profissão: 11 de fevereiro, 1965 Passo Fundo, RS 
Data e lugar de falecimento: 28 de abril, 2022 Não Me Toque, RS  
Data e lugar de sepultamento: 29 de abril, 2022 Cemitério Sta. Cruz, Passo Fundo, RS 
 

Amabile Bortolini é a 6ª filha entre 8 irmãos, dos quais cinco já são falecidos. Seus pais 
João Bortolini e Maria Vincenzi eram agricultores. Celebrou sua Primeira Eucaristia na Capela 
Santo Antônio, Pouso Novo, RS, aos 10 anos de idade. 

 
Sentindo-se chamada para a Vida Religiosa, aos 20 anos de idade, ingressou no 

Noviciado da Congregação das Irmãs de Nossa Senhora e recebeu o nome de Irmã Maria 
Valdemira. Na celebração do Jubileu de Prata, ao renovar seu compromisso religioso, a Irmã 
M. Amabile escolheu a passagem de Lc 9,23 como frase-força para a sua caminhada: “Toma, 
cada dia, a tua cruz e siga-me”, lema que assumiu e viveu, com fidelidade, todos os dias. 

 
 Os principais apostolados exercidos pela Irmã M. Amabile incluem os serviços de 
cozinha, limpeza e cuidado da casa e da lavanderia, cultivo da horta e do jardim, realizados 
em várias escolas e hospitais Notre Dame, bem como, nas comunidades religiosas. Zelava 
pela saúde e bem-estar de todos com os quais entrava em contato na sua missão. Tinha um 
olhar atento e vigilante, pronta para servir e ajudar onde fosse necessário. Dedicou-se, ainda, 
na pastoral da pessoa idosa, participava do Grupo de Santa Júlia e dos grupos de oração nas 
famílias. 
 

Irmã Maria Amabile valorizava a vida de oração, apreciava estar com a comunidade, 
era alegre, participativa, sempre de bom humor e sensível às necessidades das irmãs. Tinha 
um coração bondoso e generoso. Gostava de preparar pratos especiais e fazer pequenas 
surpresas para as irmãs da comunidade, especialmente, quando percebia que elas estavam 
cansadas pela demanda demasiada de trabalho. 

 
A partir de 2020, com a saúde mais debilitada e com dificuldades de locomoção, foi 

transferida para a Casa Betânia para tratamento de saúde. Dia 11 de abril, teve um AVC 
(Acidente Vascular Cerebral), seu estado de saúde era grave e inspirava intensivos cuidados. 
Internada no hospital, apresentava períodos de melhora aos quais seguiam períodos de 
agravo, enquanto as forças definhavam lentamente. Durante os dias de internação, recebeu 
o conforto dos sacramentos e a assistência permanente das coirmãs. No dia 28 de abril, no 
final da tarde, Irmã M. Amabile fez sua entrega definitiva a Deus, a quem serviu no serviço 
aos irmãos e irmãs. 

 
Irmã M. Amabile descansa agora em Deus e recebe a recompensa por sua vida doada 

na simplicidade que se alegra com pouco para o benefício de muitos.  
 
Deus lhe conceda a paz e o descanso eterno. 


