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Ir. Maria Armandis nasceu em Mulhouse (França). Cresceu com suas duas 
Irmãs mais novas, na casa paterna e experimentou a invasão do Wehrmacht, em 
junho de 1940, a ocupação de Alsace-Lorraine, a anexação desta região pelo Reino, 
como também as consequências ligadas a este acontecimento. Contra o pano de 
fundo daqueles incidentes, entende-se que o fato de Ir. Maria Armandis ingressar 
numa Congregação alemã e isto era muito doloroso, especialmente para seu pai. 

Após os seus estudos e vários anos em que lecionou na França, ela ingressou 
em nossa Congregação, que chegara a conhecer na Studentinnenburse em Münster, 
em 1963. Durante seu noviciado, lecionou Francês e Música em nossa Escola 
Liebfrauenschule em Büren. No início também lecionou educação física, biologia e 
geografia. No outono desse ano, ela poderia ter celebrado seu 50º aniversário em 
Büren. Além de seu apostolado de professora, ela tinha sido a única professora de 
música por muitos anos, dirigindo o coral e a orquestra e organizou vários eventos 
musicais e celebrações. Como responsável disso, envolveu muitas pessoas que, mais 
tarde, lhe eram muito gratas, especialmente por seu conhecimento da língua e dos 
lugares.  

De modo especial, depois de sua aposentadoria em 1997, Ir. Maria Armandis 
assumiu uma porção de apostolados como voluntária, por exemplo, tocou o órgão na 
igreja paroquial em Büren e também na igreja protestante. Gostava de ajudar na 
Biblioteca católica, visitava regularmente os doentes e, por muitos anos, exerceu o 
apostolado no hospital. Foi tutora de jovens que estavam aprendendo a língua 
francesa. 

Como suas forças físicas estavam declinando, teve de abandonar suas muitas 
atividades, uma após a outra, o que fez silenciosa e calmamente, sem qualquer 
queixa.  

Após uma longa permanência no hospital em Paderborn, onde foi diagnosticado 
câncer, ela foi transferida para o Kloster Annenthal, a 14 de julho. Bem consciente de 
sua situação, ela mesma decidiu em não fazer quimioterapia e radioterapia. Durante 
as poucas semanas em que ainda viveu, foi muito grata por todo o cuidado que 
recebeu no Kloster Annenthal. Era paciente e sem exigências e aceitou o fato de que 
iria viver somente por pouco tempo. 

Na manhã de 07 de setembro, retornou a Ele, que a “tinha levado para um 
grande lugar”. Que ela agora goze a plenitude da vida e a bem-aventurança do 
banquete celestial!  

RIP 


