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SUSTER MARIA LILIANE ND 4890

Zaldira Stefanelo LIBRELOTTO

Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil

Tanggal dan Tempat Lahir: 15 Oktober 15, 1936 Cruz Alta, RS
Tanggal dan Tempat Profesi: 10 Februari, 1956 Passo Fundo, RS
Tanggal dan Tempat Meninggal: 10 April, 2021 Casa Betânia, Não-Me-Toque, RS
Tanggal dan Tempat Makam: 10 April, 2021 Makam Santa Cruz, Passo Fundo, RS

“Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan
diri-Nya kepada Maria Magdalena. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada mereka

yang selalu mengiringi Yesus”! Mrk 16:9-10

Ayat-ayat dari Injil Markus ini dapat diterapkan dengan baik kepada Suster Maria Liliane, yang
meninggalkan kehidupan ini pada dini hari Sabtu dalam Oktaf Paskah dan bergabung dengan
orang-orang yang dibangkitkan!

Zaldira Stefanelo Librelotto lahir pada tanggal 15 Oktober 1936, di Sede Vitória, sebuah kotamadya Cruz
Alta. Dia adalah anak keenam dari 14 bersaudara. Orangtuanya, Jorge dan Cecília Stefanelo Librelotto
adalah petani. Dia menerima Sakramen Baptis di Paroki Nossa Senhora de Lourdes di Ibirubá.

Zaldira bertemu dengan para Suster Notre Dame di Ibirubá, di mana dia berpartisipasi dalam perayaan
keagamaan dan bersekolah di sekolah dasar. Di sanalah panggilannya untuk hidup religius
dibangunkan. Pada usia 17 tahun, ia menjadi postulan di Kongregasi Suster-suster Notre Dame dan,
sebagai investasi, menerima nama Suster Maria Liliane, nama yang disandangnya sepanjang hidupnya.
Selain Suster M. Liliane, dua orang susternya masuk Kongregasi: Sr. M. Josema yang meninggal dunia
pada tanggal 5 Desember 2017; dan Sr. M. Líria, yang tinggal di Casa Betânia.

Setelah Profesi Pertama, ia memulai pelayanannya di bidang pendidikan dan, pada saat yang sama,
melanjutkan studinya di Sekolah Maria Auxiliadora, Canoas. Tugas suster berikutnya adalah sebagai
guru dan sekretaris di Sekolah Júlio de Castilhos. Pada tahun 1965 ia menjadi kepala sekolah Program
Pelatihan Guru di Passo Fundo. Dia juga menerima gelar di bidang Ilmu Pengetahuan Alam, dengan
spesialisasi dalam matematika. Selama 30 tahun berikutnya Sr. M. Liliane mengabdikan dirinya pada
pendidikan sebagai guru matematika di negara bagian Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo
dan Brasília, DF. Banyak suster yang pernah menjadi siswanya memiliki kenangan indah tentang
pedagogi dan metode pengajarannya.

Suster Maria Liliane juga terlibat dalam katekese dan liturgi, terutama setelah inovasi Konsili Vatikan II.
Sebagai direktur Katekese Paroki, dia memastikan bahwa anak-anak tidak ketinggalan pelajaran.
Karena dia sendiri menyenangkan dan kreatif, murid-muridnya mengikuti sarannya. Devosi kepada
Maria dan Ekaristi juga merupakan bagian integral dari hidup religiusnya.

Mulai tahun 1986, kesehatan Suster terganggu oleh beberapa situasi. Karena itu, ia memulai program
terapi intensif dengan harapan cepat sembuh. Untuk alasan ini, Suster tinggal di komunitas yang
menawarkan kondisi yang memungkinkannya berinteraksi dengan orang dan pada saat yang sama
terlibat dalam pekerjaan rumah tangga kecil. Sejak 2009, dia telah menjadi bagian dari komunitas Casa
Betânia.

Dalam dua bulan terakhir, Suster M. Liliane didiagnosis menderita kanker hati yang merajalela yang
menyita kekuatan dan antusiasmenya. Selama itu, dia dirawat dengan baik oleh para suster dan staf
perawatnya. Dalam minggu terakhir, dengan suara lirih dan tanpa terputus, Suster berdoa: “Santa Maria,
Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan pada saat kami mati. Amin"! Pada hari Sabtu
pagi, 10 April, pada jam 2 pagi, jantungnya berhenti berdetak dan, seperti yang dia harapkan, “Santa
Maria membantunya pada saat kematiannya,” dan sekarang Suster M. Liliane menikmati Kebangkitan,
setelah menutup Minggu Paskah dengan penyerahannya sendiri kepada Tuhan.


