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Data e Lugar de Nascimento: 06 de junho de 1927 Wuppertal, Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 18 de agosto de 1962 Coesfeld, Liebfrauenburg 
Data e Lugar da Morte: 08 de outubro de 2014 Coesfeld, Kloster Annenthal 
Data e Lugar do Funeral: 15 de outubro de 2014 Coesfeld, Cemitério Conventual 
 

“Tu me ensinarás o caminho da vida;  
cheio de alegria em tua presença e de delícias à tua direita, para sempre” Sl16.11 

 
Irmã Maria Adelgert nasceu como a segunda de cinco filhos numa família tradicionalmente 

protestante – a primeira criança faleceu aos seis meses de idade. Sendo a mais velha e devido a 
circunstâncias difíceis nesse tempo, desenvolveu um forte senso de dever e sentindo a 
responsabilidade que a caracterizou em toda a sua vida. Seu pai era um advogado que começou uma 
carreira militar em 1934. A partir de então até 1941, a família teve de mudar-se quase cada ano por 
causa dessa sua profissão. 

Em abril de 1941, a mãe fugiu com seus quatro filhos de Mecklenburg-Oeste de Pomerânia para 
a fronteira oeste antes de Schwerin. Após muitas paradas interme-diárias, finalmente se encontraram 
com vários parentes em Münster, em novembro de 1945. Somente muito mais tarde, receberam alguma 
informação de que o pai ainda vivia.Tinha sido prisioneiro dos russos na fronteira leste e foi libertado em 
1955 em conexão com a “Anestia de Adenauer”.  

Ir. M. Adelgert disse que graças à sua mãe eles nunca perderam a alegria de viver, não obstante 
àquelas circunstâncias difíceis. Sua mãe que tinha de cuidar sozinha de seus quatro filhos por 15 anos, 
aparentemente nunca perdeu a coragem, porém sempre manteve a alegria da vida. Nos anos 
seguintes, Ir. M. Adelgert estudou enfermagem e depois tornou-se assistente de serviço social na 
Escola de Assistência Social em Münster. Nesta escola chegou a ter contato com católicos, encontrou 
pessoas que a impressionaram profundamente. Guiada por Heinrich Spaeman e depois, através de 
discernimento, converteu-se à Igreja católica, em 1952.  

Em 1969, a gratidão pela fé e seu forte compromisso social conduziram-na à nossa 
Congregação que chegara a conhecer através de algumas Irmãs em Handorf. Mais tarde, Ir. M. 
Adelgert pode terminar seu ensino médio, depois estudou filosofia, alemão e psicologia em Münster e 
de 1974 a 1986 lecionou no Ensino Médio da Escola St. Michael em Ahlen, como professora e 
consultora. Lá deixou profundas impressões por sua excelência profissional e abertura cultural bem 
como por sua gentileza, engajamento e sua fé integrada. 

Durante os nove anos seguintes, foi superiora provincial da Província de Coesfeld até 1995. Seu 
vigor e visão ajudaram-na a enfrentar as tarefas colocadas pelos Capítulos Gerais, a fim de renovar a 
vida religiosa. Sua rica experiência de vida, seu poder persuasivo, sua confiança em Deus e suas 
coirmãs também a apoiaram durante esses anos. Era aberta a conselhos e críticas e tinha a coragem 
de pedir perdão. Não obstante os muitos desafios, ela sempre gostava de cantar e de música. 

Quando terminou seu termo de ofício, Ir. M. Adelgert começou uma aposentadoria muito ativa, 
que iniciou em Münster. De 1998 a 2008, estava envolvida ativamente no conselho da campanha do 
“Ano da Dispensa 2000”. Em 2008, foi transferida novamente para o convento em Ahlen, cuja superiora 
local ela tinha sido desde 2001, enquanto vivia em Münster. Em 2011, mudou-se para o Kloster 
Annenthal em Coesfeld. De 2009 até sua morte, era a pessoa de contato para pessoas que tinham sido 
afetadas por abusos em nossas instituições. Conversava com elas e as encaminhava para ajuda 
profissional quando era necessário. Sua habilidade de escuta dava reconciliação e coragem para 
enfrentar a vida.  

Ir. M. Adelgert faleceu de noite sem qualquer indicação prévia. Cheia de paz adormeceu durante 
seu próprio sono. Porém sua morte repentina chocou profundamente a todas nós. Somos gratas por 
sua vida entre nós e acreditamos que ela agora encontrou a vida em abundância na presença de Deus. 


