
Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  LOURDES MARIA ND 5372 

 
Lourdes MARIOTTO  
 
 
Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas, RS – Brasil 
 
Data e lugar de nascimento: 27 de novembro de 1939 Ivorá, M. Júlio de Castilhos, RS  
Data e lugar da profissão: 11 de fevereiro de 1960 Passo Fundo, RS 
Data e lugar da morte: 12 de abril de 2020 Recanto Aparecida, Canoas, RS  

Data e lugar do sepultamento: 12 de abril de 2020 Cemitério Conventual, Canoas, RS 
 

“Jesus Cristo ressuscitou; ressuscitou verdadeiramente!”. 

 Na madrugada do dia 12 de abril, pelas 04h, ressoou para a Irmã Lourdes Maria o alegre 
Aleluia! Jesus Cristo Ressuscitou verdadeiramente! Como Maria Madalena, na madrugada da 
Ressurreição, encontrou-se com o Senhor da Vida, a Irmã Lourdes Maria encontrou-se 
definitivamente com o Senhor Ressuscitado. 

 A Páscoa de 2020, para muitos, foi vida nova, ressurreição e esperança, mas também de 
luto e solidão. A Província Nossa Senhora Aparecida, e a família Mariotto, crendo na vida nova 
trazido pelo Cristo Ressuscitado, também experimentaram a tristeza e o luto com a notícia de 
falecimento da querida Irmã Lourdes Maria.  

Lourdes Mariotto é a terceira dos seis filhos do casal, Moisés Mariotto e Honorina Cereze 
Mariotto. Filha de agricultores, oriunda de família profundamente religiosa, jovem ainda, 
respondeu ao chamado de Jesus Cristo para segui-lo na Congregação das Irmãs de Nossa 
Senhora.  Mais tarde sua irmã Diva, (falecida em 2001) também ingressou na congregação. Irmã 
Lourdes é a terceira da família Mariotto a concluir sua jornada neste mundo. 

 Irmã Lourdes Maria iniciou sua missão na Congregação dedicando-se aos afazeres 
domésticos e como professora.  Mais tarde, reconhecendo sua inclinação natural ao cuidado de 
doentes, iniciou sua vida profissional como auxiliar de enfermagem nos Hospitais. Formou-se no 
Curso Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Técnico em Secretariado. De 1966 
a dezembro de 2019 dedicou-se totalmente ao cuidado da saúde, nos Hospitais, Postos de 
Saúde, Saúde Preventiva, Pastoral de Saúde e grupos de família. Por 27 anos, como missionária, 
exerceu sua missão no Estado de Tocantins, Norte do Brasil. Além do trabalho na saúde, 
dedicou-se à Pastoral da Criança, Mães Gestantes e a Pastoral Social. Seu trabalho incansável 
junto aos mais pobres e seu cuidado amoroso com todas as pessoas, especialmente com a mães 
gestantes, testemunham seu zelo missionário e a vivência profunda do Carisma Notre Dame. 
Em 2011, retornando ao Rio Grande do Sul, exerceu sua missão na Pastoral da Saúde 
Preventiva e na Pastoral da Criança em Pinhal Grande. Seu jeito bondoso e simples, sua 
dedicação e alegria marcaram sua jornada missionária nessa comunidade. 

Após o natal de 2019, Irmã Lourdes Maria, veio a Canoas para o retiro anual em 
preparação da Festa de seu Jubileu de 60 anos de Vida Religiosa Consagrada. Muito feliz 
celebrou o com o seu grupo e realizou férias muito divertidas.  

Concluídas as festividades permaneceu em Canoas para revisão médica, quando foi 
constatado um câncer raro, que a dizimou rapidamente. Na noite do dia 11 de abril, já muito 
enfraquecida, disse à Irmã que lhe fazia companhia: “Estou pronta! Estou pronta!”. 

 Irmã Lourdes Maria era mulher de profunda fé, amor a Eucaristia e devoção a Maria, 
silenciosa, sorridente e simples, Encarnou o carisma ND, tornando o bom Deus conhecido e 
amado, levando a famílias enlutadas o consolo e o conforto, o cuidado especial aos pobres e 
doentes sem acesso a medicina tradicional, deixando marcas da bondade e de amizade por onde 
passava. 

Que a Irmã Lourdes, participando da Páscoa Eterna, interceda junto ao Ressuscitado pelo 
mundo inteiro. 


