
Notícia de morte 
 
 

IRMÃ   MARIA  LUCIEN  ND 4322 

 
Ida Johanna Maria Freriks 
 
 
 
Delegação Maria Virginum, Tegelen, Países Baixos 
 
 
Data e Lugar do Nascimento: 14 de dezembro de 1923 Arnhem, Países Baixos 
Data e Lugar da Profissão: 03 de janeiro de 1953 Tegelen, Paises Baixos 
Data e Lugar da Morte:  11 de maio de 2015  Tegelen, Países Baixos 
Data e Lugar do Funeral:  15 de maio de 2015  Tegelen, Países Baixos 
 
 

Tu não estás morta – o Senhor te chamou a viver com Ele em sua Casa, 
Tu não precisas mais procurar repouso e paz, tu os encontraste agora – 

Tu estás salva/segura em casa. 
 
 

A passagem de Irmã Maria Lucien não significa morte para nós, porém vida. 
Morrer é semear para que cresça numa vida nova e eterna. 
 

Irmã Maria Lucien cresceu numa família acolhedora e religiosa. Seus pais 
tiveram sete filhos. Ela era a terceira entre eles. Dois de seus irmãos faleceram 
muito cedo - como crianças. Como jovem, a irmã trabalhou em famílias, ajudava em 
tudo para que as mães pudessem ter um descanso. Na idade de 27 anos, disse a 
seus pais que, como um de seus irmãos, desejava seguir a vida religiosa. Um irmão 
já tinha iniciado uma família, outro já era sacerdote. Ela gostaria de ingressar nas 
Irmãs de Notre Dame,em Tegelen. 
 

Logo depois de sua profissão ficou muito decepcionada. Caiu e teve de 
submeter-se a uma grande cirurgia. Após a cirurgia, necessitou de um longo tempo 
para se recuperar o que foi muito difícil para a Irmã. Somente depois dos votos 
perpétuos, pode assumir pequenas tarefas. Por 26 anos, estava encarregada de 
diferentes grupos de crianças, no Lar para crianças, em Amsterdam e no internato, 
em Tegelen, e o fez de todo o seu coração. Ela amava realmente as crianças tendo 
em mente o lema de Madre Júlia: “Oh, quanto é bom, o bom Deus”! Desejava 
revelá-lo por sua vida.  
 

Depois de se aposentar, ela ainda fazia pequenos serviços em diversas casas 
– Weert, Venlo, Herpen e Tegelen, onde deu o melhor de si para a comunidade, 
sendo muito precisa e meticulosa. No dia 11 de maio, bem cedo de manhã, o 
Senhor a chamou para Sua casa onde pode viver agora com toda a segurança. 
 

Que descanse em paz, após a sua longa e bem aproveitada vida!  


