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Hildegard HASENBECK 

 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 

Data e local do nascimento: 23 de novembro, 1959  Essen/Ruhr, Alemanha 
Data e local da profissão: 01 de janeiro, 1987  Mülhausen 
Data e local do falecimento: 20 de novembro, 2017  Düsseldorf, Marienhospital 
Data e local do funeral: 27 de novembro, 2017  Mülhausen, Cemitério conventual 
 
Hildegard é a quarta filha de Johann e Hildegard Hasenbeck. Já na infância foi diagnosticada com 
uma doença crônica grave. Por esse motivo, foi encaminhada para tratamento durante o qual 
sentiu o desejo de tornar-se educadora e ajudar as crianças a suportar a separação de seus pais. 
Mais tarde, realizou o seu desejo: após concluir o Ensino Médio, recebeu formação para ser 
educadora. Trabalhou no Jardim de Infância até ingressar na Congregação.  
 
Além da sua formação e trabalho primordial, também tinha um grande engajamento na Paróquia 
Santo Ludgero, Essen, como líder de grupos de jovens e outras atividades. Esta experiência 
despertou nela um profundo anseio por uma vida espiritual. Depois de um tempo de 
discernimento, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame em Mülhausen, em 1984. No 
início do Noviciado, expressou o desejo de receber o nome de Irmã Marie-Theres, tendo Santa 
Teresa de Lisieux como sua padroeira.  
 
Após a sua primeira profissão em 1987, foi encarregada de uma turma de Jardim de Infância em 
Santo Tönis e, com grande alegria, iniciou sua formação para trabalhar com crianças com 
necessidades especiais. Assim, a Irmã Marie-Theres não só ampliou sua experiência pedagógica, 
mas também se preparou muito bem para a sua futura missão. 
 
Em 1994, a Irmã Marie-Theres foi solicitada para administrar a creche mantida pela Congregação, 
em Düsseldorf. Nos anos subsequentes, investiu na reorganização da instituição. Isto incluiu, 
entre outras coisas, a constituição de grupos de crianças com deficiência e de um grupo familiar, 
bem como a obtenção da certificação para um centro familiar. Além disto, era membro do 
Conselho Provincial, capacitada como líder de Bibliodrama1 e formada em planejamento e gestão 
em serviço social. Executava estas múltiplas atividades com grande alegria e muita disposição 
apesar de, às vezes, sentir as limitações da sua saúde.  
 
Com grande entusiasmo viveu sua vida espiritual e sua vocação como Irmã de Notre Dame, num 
esforço constante de aprofundar-se na fé e de ser mais autêntica. Em 2004, um grupo de Irmãs 
de Düsseldorf começou uma comunidade alternativa com o objetivo de buscar uma forma 
apropriada de vida religiosa em tempos de rápidas mudanças. A Irmã Marie-Theres estava, 
inteiramente, comprometida com este grupo.  
 
Em abril de 2017, foi diagnosticada com câncer. Aceitou a doença e foi submetida ao tratamento 
sugerido, suportando os efeitos colaterais e as novas complicações com grande coragem e 
paciência.  
 
Quando se tornou óbvio que as possibilidades de tratamento haviam sido esgotadas, ela estava 
pronta para a entrega. Durante os últimos dias recebeu a visita de pessoas que haviam sido 
importantes na sua vida. Parecia estar colhendo os frutos da sua vida e pôde partir em paz.  

                                                 
1 Encenação de histórias e de textos Bíblicos por um grupo. 


