Berita Dukacita

SUSTER MARIA LÍRIA

ND 5211

Blandina Stefanelo LIBRELOTO
Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil
Tanggal dan Tempat Lahir:
09 Juni 1938
Tanggal dan Tempat Profesi:
12 Februari 1959
Tanggal dan Tempat Meninggal: 31 Oktober 2021
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 31 Oktober 2021

Cruz Alta, RS
Passo Fundo, RS
Casa Betânia, Não-Me-Toque, RS
Makam Santa Cruz, Passo Fundo, RS

“Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah
menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selamalamanya.” (Dan 12:3)
Ayat dari Kitab Daniel ini sangat tepat bagi Suster Maria Líria. Semangat kerasulan dan dedikasinya
yang tak kenal lelah untuk pendidikan membuatnya menjadi bintang cemerlang yang akan bersinar
sebagai teladan bagi semua orang yang tergugah oleh kehidupan dan pelayanannya.
Blandina Stefanelo Libreloto adalah anak ketujuh dari 14 bersaudara yang lahir dari pasangan Jorge dan
Cecília Stefanelo Libreloto. Kedua orang tua mereka bekerja keras untuk memberikan pendidikan yang
baik dan pembinaan keagamaan yang kokoh kepada anak-anak mereka yang dapat membuat mereka
menjadi orang Kristiani yang baik dan warga negara yang berguna.
Blandina bertemu Suster-suster Notre Dame di Sekolah Paroki Santa Teresinha, Ibirubá, di mana dia
memulai pendidikannya. Kemudian, ia melanjutkan studinya di Colégio Notre Dame, Passo Fundo. Pada
tahun 1957, ia masuk novisiat dan menerima nama Suster Maria Líria yang ia gunakan sepanjang
hidupnya. Suster memiliki dua saudara kandung di Kongregasi kami, Suster Maria Josema dan Suster
Maria Liliane, yang keduanya telah meninggal.
Selalu energik dan ceria, Suster Maria Líria memulai pelayanannya sebagai guru sekolah menengah di
Escola Normal Maria Auxiliadora, Canoas. Pada saat yang sama, ia menyelesaikan studinya di Filosofia
e Ciências Cristo Rei College, São Leopoldo, dan mendapatkan gelar dalam bahasa Neo-Latin serta
lisensi untuk mengajar bahasa Portugis dan Prancis. Mulai tahun 1964, Suster mengajar bahasa
Portugis dan Prancis di berbagai Sekolah Notre Dame di Brasil utara dan selatan. Suster M. Líria
mengasihi murid-muridnya dan dengan cermat mengoreksi tugas-tugas mereka, terutama yang
berkaitan dengan bahasa Portugis. Selain itu, dia suka membaca, khususnya Sastra Prancis, dengan
penekanan pada surat-surat Santa Yulia.
Suster M. Líria juga memanfaatkan berbagai kesempatan tidak hanya untuk mengikuti perkembangan
baru dalam pendidikan tetapi juga untuk memperdalam pengetahuannya sendiri di bidang lain. Dia
mengikuti kursus teologi yang ditawarkan oleh Instituto de Teologia e Ciências Religiosas, Porto Alegre,
untuk memperkaya karya pastoralnya. Di Passo Fundo, Suster aktif di penjara dan pelayanan katekese.
Di kota-kota lain di mana dia melayani kemudian, Suster terlibat dalam pembinaan pelayan Ekaristi,
dalam pembinaan alkitabiah untuk umat paroki, dalam pelayanan duka dan dalam pastoral anak-anak.
Di negara bagian Acre, ia juga mengajar pendidikan agama di sekolah-sekolah paroki dan negeri.
Karena kebutuhannya akan bantuan yang disebabkan kondisi kesehatannya yang rapuh, Suster M. Líria
bergabung dengan komunitas Casa Betania di Não-Me-Toque pada tahun 2016, di mana dia membantu
dengan tugas-tugas kecil di sekitar rumah. Dengan sukarela, dia berpartisipasi dalam pertemuan
komunitas, rekreasi dan adorasi Sakramen Mahakudus.
Pada hari Minggu pagi, 31 Oktober 2021, Suster Maria Líria tiba-tiba dipanggil pulang kepada
Tuhannya, yang sangat dia kasihi. Semoga keceriaan dan kesediaannya untuk melayani menjadi
inspirasi dan teladan bagi rekan-rekan susternya. Bersama Maria, Bunda Allah, semoga dia menjadi
perantara bagi panggilan hidup religius.

