
Notícia de Morte 

IRMÃ   MARIA  RAFAELE 
 
Anna LUCKS ND 4717 
 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld/Alemanha 
 
Data e Lugar do Nascimento:  24 de outubro de 1928 Werpeloh, Emsland, Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 13 de abril de 1955 Mülhausen 
Data e Lugar da Morte: 25 de maio de 2014 Moers, Bethanien Hospital 
Data e Lugar do Funeral: 30  de maio de 2014 Cemitério de  Mülhausen 
 

Anna Lucks é filha de Hermann e Gesina Lucks, nasceu a 24 de outubro de 1928, em 
Werpeloh, Emsland, como a quarta de cinco filhos. Em sua cidade natal, frequentou a escola 
primária até a idade de 10 anos. Então continuou seu estudo no ensino médio. Na fazenda 
paterna, ela ajudou em múltiplos trabalhos, tanto na lavoura, como em casa. 

Em 1948/49, teve a oportunidade de ampliar suas capacidades e conhecimento, 
trabalhando primeiro numa família de um professor em Wippingen e, um ano mais tarde,  num 
Lar de Crianças, em Wachtendonk , que era dirigido pelas Irmãs de Nossa Senhora. 

Sua colaboração com as Irmãs em Wachtendonk provavelmente promoveu sua 
vocação  para dedicar toda a sua vida a Jesus Cristo, ingressando em nossa Congregação.  
A 16 de julho de 1952, entrou na Congregação de Notre Dame, em Mülhausen. Um ano mais 
tarde aconteceu a vestição e recebeu o nome de Irmã Maria Bernalda, que, mais tarde, a seu 
pedido, foi mudado para Irmã Maria Rafaele. A 13 de abril de 1955, fez  sua primeira 
profissão. 

Como juniorista, Irmã Maria Rafaele foi transferida por três anos para o Vincenzheim  
(Lar de S. Vicente), em Aachen. Nessa grande instituição, ela trabalhou com a Irmã 
encarregada da cozinha para o bem-estar das crianças e jovens deficientes, bem como para 
os pacientes da clínica.  

Em 1958, Irmã Maria Rafaele foi enviada para a Casa Mãe, em Roma. Lá, também 
ajudou nos vários trabalhos na cozinha. 

Este serviço foi limitado em 1966, quando entrou no grupo da adoração perpétua para 
o resto de sua vida. Por 38 anos, a Irmã se dedicou fielmente ao apostolado da oração, em 
nome de todas as Irmãs, servindo em diferentes ministérios em todo o mundo. Rezando e 
intercedendo, ela apresentou todos os pedidos a Deus em sua devota simplicidade. Estava 
contente e grata de viver no centro da Igreja, experimentando assim a universalidade e a 
unidade da fé católica, bem de perto. Também à distância, Irmã Maria Rafaele manteve um 
contato íntimo com sua família no Emsland. 

Quando não era mais suficientemente forte para as horas de adoração, de dia e de 
noite, voltou para a Alemanha, em 2004, e, desde então, viveu lá no novo Salus. Viveu uma 
vida um tanto solitária, enquanto participava no apostolado da adoração. 

Após uma longa doença, porém inesperadamente para nós, Deus a chamou para sua 
casa, na noite de domingo, 25 de maio.  

Cremos que a vida de Irmã Maria Rafaele está agora realizada plenamente no amor do 
Senhor ressuscitado. Somos gratas por ter estado conosco e  por seu testemunho de fé. 


