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“Sei que a bondade e a fidelidade 

me acompanharão todos os dias da minha vida.” Sl 23,6 

O final da tarde de 11 de setembro de 2022 registrou o encontro definitivo da Irmã 
Maria Lígia com o Deus da vida. Silenciosa e despercebida como fora na vida, despediu-
se deste mundo para gozar dos bens eternos.  

Maria Iracema, primogênita dos oito filhos do casal Adão Mayer e Leopoldina Laura 
Zäng nasceu em 04 de fevereiro de 1924. Filha de agricultores, cresceu e se desenvolveu 
na zona rural no interior do Município de Júlio de Castilhos. Como jovem adulta aos 28 anos 
de idade, reconhecendo em sua vida, o chamado à vocação religiosa, solicitou ingresso na 
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, Passo Fundo. Ao ingressar no Noviciado em 
12 de fevereiro de 1953, recebeu o nome religioso de Irmã Maria Lígia, nome que conservou 
até o final de sua vida. Concluído o período de formação do noviciado, iniciou sua vida 
profissional trabalhando em Hospitais. Possuía pouco formação acadêmica, mas a 
inclinação natural aos cuidados da vida, principalmente dos doentes, a capacitou para 
trabalhar no setor de Enfermagem em diversos hospitais. Relatava com gratidão e alegria 
experiências dos anos que trabalhou no Setor de Maternidade, acolhendo em suas mãos 
tantas vidas trazidas à luz. 

Após 33 anos de trabalho no setor de enfermagem, passou a residir em comunidades 
não hospitalares. Dedicou-se a partir de então a serviços comunitários, bem como a 
diversas pastorais: visita a famílias e doentes, cuidado de idosas e pastoral da acolhida. Os 
tempos livres ocupava-os confeccionando roupas em tricô para os pobres. 

Com o avançar da idade e, com o físico debilitado necessitando de maiores 
cuidados, passou a residir no Recanto Aparecida, Canoas. Aí permaneceu de 2014 até a 
sua transferência derradeira, ao Lar Celeste. 

Irmã Maria Lígia era uma pessoa simples silenciosa e orante. Enquanto sua saúde 
e força o permitiam marcava presença nas orações comunitárias e em muitos momentos 
encontrava-se a sós com o Senhor, na capela ou no seu quarto. Era afetiva, gostava do 
carinho de um abraço amigo e da visita de familiares. Na doença e idade avançada era 
resignada, acolhia agradecida o serviço que lhe prestavam. Na comunidade era presença 
silenciosa e orante. Acreditamos que ao longo dos 98 anos de vida, 67 anos de Vida 
Religiosa Consagrada, sua quietude, vida de oração, amor a Mãe Maria, trabalho 
desinteressado, dificuldades vencidas, horas de solidão a levaram à contemplação das 
verdades eternas. 

 Gratidão à Irmã Maria Lígia por sua vida doada à missão na Congregação das Irmãs 
de Nossa Senhora. Que o Senhor lhe conceda o repouso eterno.  


