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Data e local do nascimento: 13 de dezembro, 1924  Riesenbeck/Tecklenburg 
Data e local da profissão: 25 de março de 1949 Mülhausen 
Data e local do falecimento: 22 de julho, 2019 Mülhausen, Haus Salus 
Data e local do funeral: 29 de julho, 2019 Mülhausen, Cemitério conventual 
 
 Marianne era a mais velha dos 6 filhos do agricultor Franz Gehring e de sua esposa Änne. Sua 
infância foi marcada pela vivência dentro da Igreja Católica, o trabalho na propriedade rural dos pais e 
uma vida feliz na família onde todos se sentiam responsáveis uns pelos outros. 
 Marianne frequentou a escola primária e secundária católica em sua cidade natal e depois 
continuou sua formação na escola agrícola para mulheres em Geldern. Devido a erupção da II Guerra 
Mundial, permaneceu na área rural dos pais, trabalhou na casa, nos campos e nos estábulos. Já na 
juventude, tinha uma personalidade forte. Se sentia chamada à resistência contra as instruções 
anticlericais dos Nacional-Socialistas, por exemplo, corajosamente ajudava a distribuir as homilias do 
Cardeal von Galen. 
 Em setembro de 1946, deixou sua casa e sua cidade natal por sentir o chamado para uma vida 
dedicada ao serviço de Deus e das pessoas. Iniciou sua formação religiosa com as Irmãs de Notre 
Dame em Mülhausen. No segundo ano de noviciado e no primeiro de juniorato, frequentou a escola 
comercial em Ahlen. Depois, auxiliou na administração provincial em Mülhausen, em diferentes 
internatos e em várias outras casas. Mas seu grande desejo era o de ser professora de ensino religioso 
e transmitir a fé às crianças e aos jovens. 
 De 1955 a 1957, no Haus Venusberg em Bonn, recebeu formação para ser agente de pastoral e 
continuou estudando teologia e pedagogia. Ao concluir esta formação, trabalhou na administração e em 
educação religiosa. A partir de 1967, seu principal apostolado eram as aulas de ensino religioso na 
Liebfrauenschule, uma escola de Pedagogia Social em Mönchengladbach. Também ministrou cursos 
para educadores em nível regional e diocesano. De 1989 a 1999, trabalhou na pastoral na paróquia de 
Santo Remígio em Viersen. Também deu oficinas, palestras, retiros e outros programas catequéticos 
para adultos. 
 Depois de deixar seu trabalho na diocese, continuou proporcionando programas religiosos para 
jovens, famílias jovens e idosos no Antoniushaus em Mülhausen. A partir de 2001, alcançou um número 
cada vez maior de leitores com o “LICHTBLICK” (Raio de Esperança), uma reflexão espiritual mensal. 
 Em 1990, ela e suas amigas fundaram o “Projeto Esperança”, para apoiar, financeiramente, as 
missões das Irmãs de Notre Dame no Brasil e em Moçambique. 
 Devido a sua idade avançada, a partir de 2014 não proferiu mais palestras e mudou-se para 
Haus Salus, onde a adaptação foi rápida e se sentia feliz. Gostava muito de ler e mantinha muitos 
contatos com sua família e com seus inúmeros amigos. O festival anual de outono, seus aniversários e 
a celebração de vários jubileus religiosos eram ocasião para encontros e festas alegres. 
 No início de julho, teve pancreatite e foi levada ao hospital em Viersen. No hospital, as forças 
físicas diminuíam continuamente. Ela sentiu que sua longa vida estava chegando ao fim e queria ser 
levada de volta para Haus Salus. Feliz por estar de volta em casa, era grata por toda a assistência 
recebida e, silenciosamente, despediu-se das irmãs e enfermeiras.  
 Na festa de Maria Madalena, a primeira mulher apóstola, o bom Deus a chamou pelo nome e a 
conduziu desta vida à plenitude da vida n’ Ele. Com a santa do dia, ela pode dizer: “Eu vi o Senhor”! 
 Com muitas pessoas, agradecemos a irmã pela mensagem de Páscoa que testemunhou durante 
toda a sua vida. 


