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IRMÃ  MARIA REINILDA ND  4211 

 

Elisabeth NORDMANN 
 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
 
Data e Lugar de Nascimento: 09 de dezembro, 1925 Essen-Bevern, County Cloppenburg 
Data e Lugar da Profissão: 20 de agosto, 1947 Mülhausen 
Data e Lugar da Morte: 28 de julho, 2016 Coesfeld, Kloster Annenthal 
Data e Lugar do Funeral: 02 de agosto, 2016 Coesfeld, Cemitério Conventual 
 

“Senhor, começo e fim  
Seja colocado tudo em tua mão”.   

Eduard Mörike 

 
A Imã Maria Reinilda, Elisabeth Nordmann, nasceu em Essen-Bevern, Cidade de 

Cloppenburg, como a quinta de 10 filhos. Ela cresceu numa família profundamente cristã - um 
irmão tornou-se sacerdote. Depois de completar o ensino fundamental e médio, ela passou seu 
ano de serviço obrigatório na fazenda de sua tia, onde ajudou até 1944. De 1944 a 1945, ela 
ficou no Liebfrauenhaus, Vechta, para aprender artes domésticas. 

Impressionada com os encontros com sua tia - Irmã Maria Adelaidis - e duas de suas 
primas - Irmã Maria Ermélia e Irmã Maria Gisela Vaske, que eram irmãs de Notre Dame, que 
foram para o Brasil, como missionárias, desde sua tenra idade, ela também sentia vontade de ir 
para lá. Em Vechta ela decidiu seguir o chamado do Senhor e, em 1945, pediu admissão na 
congregação, em Mülhausen/Baixo Reno. 

Depois de sua formação religiosa, a Irmã Maria Reinilda participou do Seminário para 
professores e cuidadores, em Mülhausen. Mais tarde, recebeu ainda formação como 
educadora da juventude e como gerente de instituições para idosos. Dessa forma, estava 
qualificada para trabalhar de diferentes maneiras, com crianças, jovens e idosos. 

Por 33 anos, a Irmã Maria Reinilda ocupou função de responsabilidade como superiora 
local em várias comunidades e como assistente provincial. Ela abraçou essas tarefas com 
compromisso, disciplina e grande senso de dever. O bem-estar das Irmãs e o desenvolvimento 
positivo da província no contexto da sociedade, bem como da Igreja e da vida religiosa, eram 
muito importantes para ela. 

Depois de autorizada a deixar a responsabilidade da liderança, ela assumiu diferentes 
tarefas no Kloster Annenthal, de acordo com suas forças. Ela cuidou especialmente de suas 
coirmãs idosas, compartilhando as alegrias e as tristezas de sua vida cotidiana. Ela ouvia bem e 
rezava muito. 

Em dezembro de 2014, a Irmã Maria Reinilda ficou gravemente doente. Isso mudou sua 
vida. Tendo vivido uma vida autodeterminada por muitos anos, não foi fácil para ela tornar-se 
gradualmente, mais dependente de ajuda. 

Tudo foi feito para dar à Irmã Maria Reinilda os cuidados de saúde e emocionais 
necessários à sua jornada. Todos tentaram fazer o melhor para cumprir seus desejos e 
necessidades a fim de tornar este tempo de doença e de despedida, mais fácil para ela. 

A Irmã Maria Reinilda colocou tudo nas mãos de Deus. Agora, com gratidão, queremos 
devolvê-la nas mãos de Deus. 


