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Bárbara Lurdes Heck adalah anak bungsu kedua dari sembilan bersaudara dari pasangan 
Jorge Heck Filho dan Maria Paulina Heck, petani. Menanggapi panggilan Tuhan dan mencari 
cita-cita hidupnya, wanita muda yang berbakat dan kreatif ini masuk Novisiat Suster-suster 
Notre Dame pada tanggal 21 Februari 1946, dan menerima nama Suster Maria Donatila. 
Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Colégio Notre Dame, Passo Fundo, ia 
menjalankan kerasulannya di bidang pendidikan di berbagai tempat, yang paling dikenang 
sebagai guru membaca dan menulis yang luar biasa. 

Setelah menyelesaikan kursus asisten perawat serta kursus profesional lainnya pada tahun 
1961, Suster Maria Donatila bekerja di laboratorium analisis klinis di Hospital de Caridade, 
Não Me Toque, selama 16 tahun. Dia selalu mengatakan bahwa untuk dapat melakukan 
peran asisten teknis dan untuk menandatangani tes laboratorium, dia harus banyak belajar 
dan mengikuti ujian teori dan praktik di hadapan dewan penguji di Santa Maria, di mana dia 
dipuji dan mencapai hasil yang memuaskan.  

Pada tahun 1978, Suster bergabung dengan tim keperawatan di rumah sakit di Chapada dan 
kemudian, di Iraí. Pada tahun 1998, ketika Provinsi mengakhiri pelayanan di Rumah Sakit di 
Iraí, Suster Maria Donatila memulai kerasulan yang tidak biasa. Karena Provinsi memiliki 
sebuah hotel di kota Iraí, ia bertanggung jawab untuk mengatur pemandian dan 
hydromassage bagi para tamu yang datang ke kota untuk mendapatkan manfaat dari 
panasnya air mineral. Seorang seniman berbakat, Suster memanfaatkan waktu luangnya 
untuk melukis di atas kain dan porselen, sehingga barang-barang yang dibuatnya dijual untuk 
kepentingan misi. Sikap Suster Maria Donatila yang sederhana, hangat, dan ceria 
membuatnya dicintai oleh semua orang. 

Pada tahun 2015, Suster bergabung dengan komunitas Sekolah Notre Dame Menino Jesus, 
Passo Fundo. Selalu tekun, diam, dan gembira, dia memberikan kesaksian sebagai religius 
wanita yang terpenuhi. Ketika kesehatannya mulai berkurang pada tahun 2018, ia pindah ke 
Casa Betânia di Não Me Toque. Suster membina hubungan dekat dengan beberapa anggota 
keluarganya dan selalu diusahakan agar pertemuan keluarga sering terjadi. Kesulitan 
pendengarannya adalah salib besar bagi Suster. Karena ketuliannya, seorang suster harus 
membantu dalam percakapan di telepon, sehingga kunjungan pribadi menjadi lebih bermakna. 

Akhir-akhir ini, kesehatan Suster Maria Donatila mulai memburuk. Terkena pneumonia, Suster 
membutuhkan perawatan khusus tetapi kondisinya terus melemah. Pada tanggal 14 Juni, di 
hadapan para suster dan pengasuh dan dikelilingi oleh mereka yang mengasihinya, dia 
dengan damai kembali ke Bapa. 

Semoga Suster Maria Donatila disambut ke dalam kekekalan oleh Hati Kudus Yesus, yang 
kepadanya dia berbakti, dan semoga dia terus melukis kehidupan baru yang berwarna-warni 
dan dipenuhi rahmat Tuhan. Beristirahatlah dalam damai! 


