
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ MARIA SEVERINA  ND 3991 

 
Helene MEYER  
 
 
 

Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e local do nascimento:   7 de outubro,1923 Colônia - Alemanha 
Data e local da profissão: 15 de agosto,1951  Mülhausen 
Data e local do falecimento: 25 de julho, 2017   Mülhausen, Enfermaria 
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Helene nasceu em meio à crise econômica mundial quando a inflação aumentava e o índice de 
desemprego era alto. O pai, Walter, provinha de uma família judaica e trabalhava como açougueiro 
chefe no matadouro de Colônia. A mãe, Wilhelmine, era dona de casa. Com muito carinho, cuidou 
das filhas Leni e Ruth, que era dois anos mais nova. Apesar das dificuldades econômicas, com 
muita criatividade, os pais conseguiram proporcionar uma infância e uma juventude felizes para as 
duas filhas, despertando sua sensibilidade para com os mais necessitados. Profundamente 
arraigadas no catolicismo e munidas com o humor característico do povo de Colônia, as crianças 
conseguiram superar a separação e o sofrimento que afetariam a família. 

Desde o início, não só o pai, mas também as crianças, sentiram o ódio dos nazistas contra os 
judeus, forçando-os ao isolamento. No entanto, os laços com a igreja e o apoio da família 
numerosa, deu-lhes coragem. Com muita relutância, os pais se separaram para proteger a mãe e 
as crianças do antissemitismo. Leni não queria deixar o pai sozinho, assim, mudou-se para um 
apartamento, com ele, permanecendo ao seu lado até ser deportado para um campo de 
concentração. Entre 25 a 30 familiares, da parte do pai, morreram em campos de concentração. 
Dois irmãos do pai conseguiram fugir para as Américas do Sul e do Norte. Irmã M. Severina tinha 
muito contato com seus parentes nos EUA. 

Leni foi acolhida com carinho pelas Irmãs de Notre Dame em Colônia. Ela cumpriu o seu ano de 
serviço obrigatório, trabalhando com as irmãs (em 1938, os nazistas obrigaram todas as mulheres 
com menos de 25 anos a prestarem um ano de serviço "em uma fazenda ou em casa"). Assim, 
teve a oportunidade de conhecer as irmãs mais de perto.  

Os fortes bombardeios em Colônia obrigaram as irmãs e as auxiliares a fugir para a Saxônia. Após 
a II Guerra Mundial, Leni completou a formação como enfermeira infantil e, em 1º de fevereiro de 
1949, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame. Na vestição recebeu o nome de Irmã 
Maria Severina. 

Como enfermeira infantil e agregando posterior formação na área de cuidados infantis, Irmã M. 
Severina trabalhou durante toda a sua vida religiosa com crianças e jovens deficientes, 
especialmente na Heinrich House em Neuwied-Engers e na Vinzenz House em Aachen. Em 
Aachen, foi superiora local e membro da diretoria de 1992 até 2007, quando se deu o fechamento 
da comunidade.  

As muitas habilidades profissionais da Ir. M. Severina, sua criatividade e, especialmente, a 
amizade, a prontidão em ajudar, seu humor, bem como sua profunda fé e seu amor à vida, 
marcaram os jovens que lhe foram confiados. Muitos continuaram em contato com ela até agora. 
Dedicava especial atenção e amor às crianças cujas deficiências físicas haviam sido causadas pelo 
medicamento talidomida. 

Suas dolorosas experiências como criança e jovem, fizeram-na forte e sensível às necessidades 
alheias. Além disso, ajudaram-na a permanecer alegre e agradecida na doença e na velhice, capaz 
de oferecer uma palavra amiga e um sorriso acolhedor. 

Nas primeiras horas do dia 25 de julho de 2017, o bom Deus chamou-a para a morada eterna. 
Agradecemos pelo testemunho da sua vida e pelas marcas de bondade que deixou.  


