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Orang tua Suster Maria Gentil adalah petani dan, sebagai anak sulung dari tiga bersaudara, ia 
sudah terbiasa bertanggung jawab sejak usia dini. Sudah menjadi tradisi bagi ayahnya untuk 
membacakan Sejarah Suci kepada anak-anaknya, sebuah praktik yang menjadi bagian dari budaya 
keluarga mereka. 

Sebagai seorang anak, ia masuk  sekolah satu ruang. Meskipun dia merasa terpanggil untuk hidup 
membiara, izin untuk masuk sebuah kongregasi diberikan oleh ayahnya hanya setelah saudara 
perempuannya Teosene, lahir. Kemudian dia boleh pergi ke Colégio Medianeira di Tapejara, dari 
sana dia berangkat ke Passo Fundo, memulai masa novisiat SND pada tahun 1952 dan kaul kekal 
pada tahun 1959. 

Meskipun dia tidak memiliki pelatihan guru formal yang diperlukan, Suster sudah mengajar di kelas-
kelas, berkat dukungan dan nasihat dari para suster yang telah terlatih menjadi guru. Ia melayani 
sebagai guru literasi di beberapa sekolah Notre Dame dan membantu memperhatikan   siswa 
asrama. 

Kemudian, ia lulus pelatihan guru di Passo Fundo, RS; yakni Ilmu Pengetahuan Alam di Federal 
College di Rio Branco, Acre; dan Teologi di Universitas Santa Ursula di Rio de Janeiro. Setelah 
menyelesaikan pelatihan guru, ia berkarya sebagai guru matematika sekolah dasar dan menengah 
di beberapa sekolah Notre Dame, serta di sekolah umum. 

Pada tahun 1971, Provinsi Salib Suci membuka misi di Negara Bagian Acre. Suster Maria Gentil 
adalah salah satu diantara para perintis yang dengan murah hati mengajukan diri untuk menjadi 
utusan Injil di wilayah utara Brasil. Di sana ia diutus sebagai pimpinan komunitas, kepala sekolah, 
koordinator kurikulum, serta guru matematika dan kimia di sekolah-sekolah di Tarauacá dan Feijó. 

Suster Maria Gentil mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada orang-orang di tempat-tempat itu, 
yang rindu akan budaya dan evangelisasi. Suster membantu dalam mendirikan sekolah, melatih 
guru, dan menghimpun bahan-bahan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada 
umumnya. Pada hari Minggu, ia membimbing kelompok-kelompok seperti; seni memasak, 
menyulam, melukis di atas kain, dll. Ia memiliki semangat khusus untuk memperkenalkan Ekaristi, 
dan mengajar banyak anak untuk mencintai dan menghormati Yesus dalam Ekaristi. 

Sungguh menjadi sesuatu yang istimewa bagi mereka yang mengalami  kehadiran Suster Maria 
Gentil karena dapat  melihat buah dari benih yang ditaburkan olehnya dan  memberi kesaksian atas 
pelayanannya yang tak kenal lelah dan perkembangan  agama dan budaya yang diprakarsai oleh 
Suster dan para misionaris lainnya di sebagian Brazil. Suster M. Nonata Bezerra dan beberapa 
kaum mudi tertarik dan tersentuh lewat kehadiran Sr. M. Gentil dan mereka terpanggil menjadi 
suster Notre Dame hingga saat ini.  Mereka tersentuh akan kesaksiannya sebagai religius yang 
dikuduskan dan bagaimana cara ia memberikan pelayanan. 

Dari tahun 2003 hingga 2005, Suster Maria Gentil bertugas sebagai suster adorasi di Casa Madre di 
Roma. Ia sangat tekun berdevosi  kepada Maria dan Ekaristi. Ketika ia kembali ke Brasil, ia 
mengenang kenangan akan pengalamannya di Casa Madre dan bahagia  bercerita  tentang masa 
itu. 

Pada tahun 2016, ketika kekuatannya mulai menurun secara bertahap, Suster dipindahkan ke 
komunitas Casa Betânia, dan  ia meninggal pada tanggal 8 Juni. Semoga Tuhan menyambutnya 
dalam kemuliaan-Nya bersama Maria, yang sangat ia cintai. 


