Notícia de Morte
Irmã Maria Olivia
Maria BAALMANN ND 4269
Província Maria Regina, Coesfeld/Alemanha
Data e Lugar do Nascimento:
Data e Lugar da Profissão:
Data e Lugar da Morte:
Data e Lugar dos Funerais:

09 de novembro de 1926
15 de agosto de 1951
06 de setembro de 2013
11 de setembro de 2013

Gross-Stavem,Kr. Meppen, Alemanha
Ahlen
Coesfeld
Coesfeld

Irmã Maria Olívia, Maria Baalmann, filha do agricultor Heinrich Baalmann e sua mulher
Maria, nascida Gerdes, cresceu com dois irmãos e uma irmã na fazenda dos pais, em GrossStavem, distrito de Meppen, no rio Ems. Foi batizada na igreja paroquial, São Michael. Mais
tarde, também fez a primeira comunhão e recebeu o sacramento da confirmação na mesma
igreja.
Em seu currículo vitae, ela acentuou que foi muito importante para seus pais ensinar
seus filhos a se tornarem “verdadeiros católicos”. Isto significava, por exemplo, assumir
pequenas tarefas em casa e ajudar no trabalho.
A partir de 1933, Maria frequentou a escola primária e secundária em Gross-Stavem, e
ela completou sua educação escolar oito anos mais tarde, em 1941. Dando um olhar
retrospectivo, ela percebeu que suas experiências com os irmãos a ajudaram para se dar
bem com as colegas. Também lembrou que havia aulas de religião durante os primeiros anos
de seu tempo de escola. Mais tarde, a educação religiosa só acontecia fora da escola por
causa das restrições do regime nazista. Professores aposentados ou sacerdotes estavam
encarregados da educação religiosa. Entretanto, conforme Maria, a educação religiosa, dada
por seus pais, compensou inteiramente o que faltou na educação religiosa na escola.
De 1941-1946, Maria Baalmann trabalhou na lavoura de seus pais. Ela lembrava que
toda a sua vida era determinada pelo princípio orientador de sua mãe “rezai e trabalhai”.
Estimulada por uma amiga que se tornou religiosa, Maria também sentiu uma crescente
atração pela vida religiosa. De acordo com o que ela mesma falou, isto correspondia à sua
“ingênua devoção do coração” e sua esperança de tornar-se feliz numa vida mais unida com
Deus. Como ela era ainda uma pessoa insegura quanto à vocação, os pais a aconselharam
de frequentar um curso de arte culinária com as Irmãs de Nossa Senhora, em Kempen, no
Baixo Reno, o qual ela completou com muito sucesso. Durante este tempo, sua vocação
tornou-se mais óbvia (clara) de modo que ela ingressou na Congregação das Irmãs de Nossa
Senhora, em 1949, a fim de iniciar sua formação religiosa com o noviciado. Em 1956, emitiu
os votos perpétuos em nossa Congregação.
Durante sua vida religiosa, Ir. M. Olívia estava principalmente comprometida com o
trabalho prático, o cuidado das crianças em nossos lares e com os idosos. Por muitos anos,
cuidou de crianças e jovens em vários lares, internatos e albergues de juventude. De 19701996, cuidou de senhoras idosas em Marienstift em Gescher.
Mesmo após sua aposentadoria oficial, continuou trabalhando lá enquanto suas forças
físicas o permitiram. Em 2005, na idade de 79 anos, com a diminuição de suas forças e como
Marientift estava sendo reorganizada, ela se mudou para nossa comunidade das Irmãs
idosas, aqui no Kloester Annenthal.
Por sua doação simples e a verdadeira fé, Ir. M. Olívia apoiou e enriqueceu nossa vida
na comunidade e nosso apostolado. Sua prontidão amável e gentil para ajudar era uma
inspiração para todas nós, mesmo quando ela já não podia mais ser ativa, mas tinha de
aceitar a ajuda de outras. No dia 6 de setembro de 2013, foi para a casa do bom Deus a
quem tinha sido tão fiel durante toda a sua vida. Somos gratas por sua vida e por seu
testemunho.

