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Provinsi Nossa Senhora Aparecida, Canoas, RS - Brazil 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 27 November, 1939 Ivorá, Júlio de Castilhos, RS  
Tanggal dan Tempat Profesi: 11 Februari, 1960 Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Meninggal: 12 April, 2020 Recanto Aparecida, Canoas, RS  
Tanggal dan Tempat Makam: 12 April, 2020 Makam Biara, Canoas, RS 
 

“Yesus Kristus telah Bangkit! Ia sungguh Bangkit!” 

 

 Di waktu dini hari tanggal 12 April, Alleluia yang gembira bergema di telinga Suster Lourdes Maria! 
"Yesus Kristus telah bangkit!" Seperti Maria Magdalena, yang bertemu dengan Tuhan yang bangkit pada 
hari kebangkitan, demikian pula Suster Lourdes Maria, dan sekarang dia bersama Tuhan Yang Bangkit 
untuk selamanya.  

Lourdes Mariotto adalah anak ketiga dari enam bersaudara yang lahir dari Moisés Mariotto dan Honorina 
Cereze Mariotto. Keluarganya mencari nafkah dari tanah pertanian mereka dan juga keluarga yang sangat 
religius. Pada usia muda, Lourdes menanggapi panggilan Yesus Kristus untuk mengikuti-Nya alam 
Kongregasi SND. Belakangan, saudari kandungnya, Diva (yang meninggal pada tahun 2001) juga 
bergabung dengan SND. Sr. Lourdes Maria adalah anggota ketiga dari keluarganya yang telah 
menyelesaikan perjalanannya di dunia.  

Suster memulai pelayanannya dalam karya domestic dan sebagai pendidik. Kemudian, ia mengidentifikasi 
bakat alami merawat orang sakit dan, memulai kehidupan profesionalnya sebagai asisten perawat di 
rumah sakit yang berbeda. Dia lulus dalam kursus teknis seperti akuntansi, keperawatan, dan pekerjaan 
kesekretariatan. Dari 1966 hingga Desember 2019, ia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk perawatan 
kesehatan dan kelompok keluarga. Selama 27 tahun Sister melayani sebagai misionaris di negara bagian 
Tocantins di utara Brasil. Selain pekerjaannya di bidang perawatan kesehatan, dia mengabdikan dirinya 
untuk pelayanan pastoral anak-anak dan ibu hamil. Layanannya yang tak kenal lelah dengan yang 
termiskin dan kepeduliannya yang penuh kasih untuk semua orang, terutama para ibu hamil, memberikan 
kesaksian akan semangat misonernya serta hidup karismatisnya sebagai SND. Pada tahun 2011, Sr. 
Lourdes Maria kembali ke negara bagian Rio Grande do Sul dan terlibat dalam layanan perawatan 
kesehatan preventif dan alternatif serta dalam perawatan pastoral anak-anak di Pinhal Grande. Sikapnya 
yang baik dan sederhana, komitmen dan kegembiraannya, akan dirindukan oleh komunitas ini. 

Setelah Natal 2019, Sr. Lourdes Maria datang ke Canoas untuk retret tahunan sebagai persiapan untuk 
Pesta Yubile ke-60. Saat itu adalah acara yang sangat menyenangkan yang dia rayakan bersama 
kelompok profesinya dan ia berlibur bersama mereka.  

Setelah perayaan yubile, Suster tetap tinggal di Canoas untuk pemeriksaan medis. Saat itulah baru 
diketahui bahwa suster mengidap kanker dan tidak berapa lama penyeakit itu merenggut nyawanya. Pada 
malam hari 11 April, meski badannya sangat lemah ia berkata berkada suster yang menemaninya: “Aku 
siap! Aku siap!”  

Suster Lourdes Maria adalah seorang wanita beriman mendalam, mencintai Ekaristi dan berdevosi 
kepada Maria. Melalui kesunyian, kesederhanaannya, dan senyumnya, dia menjelmakan karisma SND 
nyata dalam hidupnya, membuat Tuhan yang baik dikenal dan dikasihi. Dalam pelayanannya untuk 
memberikan penghiburan bagi keluarga yang berdukacita, dan dalam perawatan khususnya bagi orang 
miskin dan orang sakit yang tidak memiliki akses ke pengobatan tradisional, ia meninggalkan tanda 
kebaikan dan persahabatan di mana pun ia pergi. 

Semoga Suster Lourdes Maria, yang sekarang ikut serta dalam Paskah abadi dengan Tuhan yang bangkit, 
berdoa untuk seluruh dunia. 


