
Noticia de morte 
 
IRMÃ MARIA HILARIA   ND 5175 
 
Hilaria Ottilia HENN 
 
 
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS-Brasil 
 
Data e lugar do nascimento: 30 de dezembro de 1936 Santa Cruz, RS 
Data e lugar da Profissão: 11 de fevererito de 1958 Passo Fundo, RS 
Data e lugar da morte: 3 de setembro de 2018 Não-Me-Toque, RS 
Data e lugar do Sepultamento: 3 de setembro de 2018 Passo Fundo, RS, Casa Santa Cruz 
 
“Estai, pois, atentos e vigiai! Porquanto não cabe a vós saber quando será o dia e a hora”  

(cf. Mc 13,33). 
 
Deus nos surpreende a cada instante, quando não conseguimos ler os sinais. Foi nesta 
manhã, logo após às 5h que Ele chamou Irmã M. Hilaria Henn, depois de ser atendida pelas 
enfermeiras na Casa Betânia. Hilária abriu os olhos, deu um suspiro, fechou os olhos e 
descansou!  

Nasceu em 30 de dezembro de 1936, em Santa Cruz do Sul, RS; batizada em 08 de 
fevereiro de 1937 e crismada por dom João Becker, a 07 de março de 1937, na paróquia São 
João Batista de Santa Cruz do Sul, RS. A 1ª Eucaristia fez na paróquia de São Carlos Borromeu, 
São Carlos, SC para onde a família migrou em busca de sustento. A 25 de fevereiro de 1955 
entrou na Congregação das Irmãs de Notre Dame, em Passo Fundo, RS como postulante.  10 
de fevereiro de 1956 marca o início do noviciado na Congregação. Em 11 de fevereiro fez os 
votos de Castidade, Pobreza e Obediência, na presença do Cônego João Hoffmann. 

Irmã Maria Hilaria era técnica em Contabilidade e Secretariado. Trabalhou por 22 anos 
como contabilista, em especial, nos hospitais de Espumoso e Não Me Toque. Além de sua 
formação profissional, sempre se esmerou na formação espiritual, participando dos retiros em 
São Leopoldo. Trabalhou ainda como tesoureira e atendente na farmácia.  

 Antes disso, foi exímia cozinheira e cuidadora da horta, produzindo alimentos sadios 
para as Irmãs e demais envolvidos na missão. Todas que a conhecemos sabemos de como 
cultivava as hortas, lembramos da beleza e da ALEGRIA com que cuidava das verduras, das 
flores e das plantas. Era uma verdadeira jardineira que cuidava da criação de Deus!   

Seu pai, Guilherme Henn faleceu em 1963 de infarto. Sua mãe Anna Rabuske Henn, 
em 30 de agosto de 1978, por derrame cerebral. Hilaria tinha 5 Irmãs e 6 irmãos, dos quais 8 
já são falecidos.  Três irmãs continuam vivas.  

 Irmã M. Hilaria estava em Não Me Toque para tratamento de saúde, mas pertencia à 
comunidade do Colégio Notre Dame de Passo Fundo. Conhecemos a Irmã M. Hilária como 
uma presença muitas vezes silenciosa e cumpridora do seu dever. O trabalho lhe era 
sagrado.  

No ano de seu jubileu de diamante, e dos 40 anos de morte de sua mãe Anna, Deus a 
chama para a morada eterna, promessa para todo aquele que n’Ele crê. A morte não é o 
fim! Jesus também o diz “quem crer em mim, viverá para sempre”.  

Que Irmã M. Hilária interceda por nós junto de Deus Pai por novas e boas vocações, 
sacerdotais e religiosas. Rezemos para o seu descanso eterno e que seja recompensada por 
tudo o que fez em sua vida, em favor da missão. 


