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IRMÃ  MARIA LUDMILLIS  ND 4217 

 
Maria BRINKMANN 
 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e Lugar do Nascimento: 05 de outubro de 1923 Ermke /Molbergen, Alemanha 
Data e Lugar da Profissão: 08 de abril de 1948  Mülhausen 
Data e Lugar da Morte: 09 de novembro de 2015 Vechta, Marienhain – Salus 
Data e Lugar do Funeral: 13 de novembro de 2015 Cemitério conventual, Vechta 

 
Jesus, eu confio em vós. Eu acredito no teu amor por mim. 

Maria Brinkman era a terceira filha de Gerhard e Anna Brinkmann em Ermke-Molbergen. Ela 
tinha 3 irmãs e 2 irmãos. Seu irmão mais velho Gerhard foi morto na idade de 21 anos, durante a 
Segunda Guerra Mundial, na Rússia. Isto foi uma experiência dolorosa para toda a família.  

Maria cresceu num ambiente rural e cristão. Depois de completar o curso primário e 
secundário, frequentou uma escola de agricultura. Em seguida ajudou em seu lar paterno. 

Na vestição, em Mülhausen, em 1946, recebeu o nome de Ir. Maria Ludmilis. Durante seu 
segundo ano de noviciado, retornou para a Terra de Oldenburgo por um ano e fez trabalhos 
domésticos, em Marienhain, Vechta. Após sua primeira profissão, foi transferida para Duisburg 
Ober-Meiderich. Em 1951, aceitou de boa vontade a sua transferência para a Casa Mãe, em 
Roma. Nossa Casa Mãe seria seu lugar de residência e de trabalho, por 49 anos. Durante 42 
anos, foi primeiro auxiliar na sacristia e, mais tarde, tornou-se a sacristã. 

Ela experimentou tempos turbulentos, especialmente no tempo do Segundo Concílio do 
Vaticano. Além de seu trabalho, houve capítulos gerais e diversos encontros internacionais. Uma 
coirmã de seu tempo em Roma, contou-nos: Ir. M. Ludmilis preparou as celebrações eucarísticas 
e outras orações e decorou a capela com grande atenção e amor. Todos os sacerdotes, como 
também cardeais, bispos ou... a apreciaram muito. Seu trabalho não se limitava somente à 
sacristia. Ajudava onde era necessário na grande Casa Mãe. Muitas Irmãs da Alemanha 
chegaram a conhecer Ir. M. Ludmilis, durante seu tempo de terciado, como uma coirmã que, 
muitas vezes, passava seu tempo rezando na capela.  

A 21 de junho de 2000, ela voltou para Vechta, Marienhain, e participou da comunidade da 
então Casa Provincial. Fazia pequenas tarefas conforme a sua capacidade. Em 2003, teve uma 
cirurgia de marca passo que lhe trouxe alívio. Dez anos, mais tarde, em 2013, mudou-se para a 
enfermaria, porém ainda estava disposta para ajudar com pequenos trabalhos.  

Durante todos esses anos, manteve agradáveis contatos com seus parentes e há apenas 
poucos sobrinhos e sobrinhas que não a visitaram em Roma. A Irmã estava sempre contente 
quando eles vinham para vê-la em Marienhain e eles gostavam de celebrar em conjunto. Seu 
Jubileu de Ferro em 2013, p, ex., foi uma festa jubilosa. Alguns meses mais tarde, novamente 
todos se reuniram para o seu aniversário de 90 anos. Ir. M. Ludmilis pode alegrar-se com a 
celebração. Desde o seu jubileu, estava crescendo uma vinha em Marienhain e alguns meses 
mais tarde, a Irmã pode gozar as primeiras uvas.  

Durante as últimas semanas, a saúde de Ir. M. Ludmilis estava declinando, de modo que nós 
pensávamos que, em breve, ela voltaria para o Pai. A Irmã fez a última parte de sua jornada, 
confiando em Jesus em quem ela firmemente acreditava. Suas sobrinhas e sobrinhos vieram um 
após o outro para se despedir dela. Na manhã de 09 de novembro, bem cedo, cheia de paz voltou 
para a casa de Deus.  

Nós, Irmãs em Marienhain, somos muito gratas que Ir. M. Ludmilis viveu conosco e completou 
sua jornada de um modo calmo, contente e simples, colocando toda a sua confiança em Deus.  


