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IRMÃ URSULA MARIA ND 6272 
 
Ursula Watteroth 
 
Província Maria Regina, Coesfeld/Alemanha 
 
Data e local do nascimento: 09 de junho, 1930   Lörrach, Baden 
Data e local da profissão: 01 de agosto, 1976  Vechta 
Data e local do falecimento: 15 de novembro, 2019  Coesfeld, Kloster Annenthal  
Data e local do funeral: 21 de novembro, 2019  Cemitério Conventual, Coesfeld  
 

“Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante”. (Fil 3,13) 
 

 A Irmã Ursula Maria era a filha mais velha de Hermann Watteroth, chefe de engenharia 
subterrânea, e sua esposa Frieda, Neidahl de solteira. Ela tinha uma irmã e um irmão. Em virtude 
do trabalho do pai, a família mudou-se várias vezes.  
 Em 1944, Ursula concluiu o ensino fundamental e médio em Magdeburgo. Depois, 
frequentou a escola de economia doméstica e cuidado de crianças em Salzkotten. No outono 
daquele ano, a escola foi fechada por razões políticas. De 1945 a 1947, Ursula não conseguiu 
trabalhar por causa de um acidente. Em 1947, começou um curso de costura o qual não pôde 
concluir. Seu pai teve problemas políticos e foi preso. Como consequência, qualquer formação 
adicional foi negada à Ursula. Em 1949, a família fugiu da Alemanha Oriental para a República 
Federal. O pai faleceu pelas consequências do aprisionamento. De 1949 a 1951, Ursula trabalhou 
como operária de fábrica em St. Andreasberg, nas altas montanhas de Harz. 
 Em maio de 1951, ingressou no “Instituto Secular do Sagrado Coração de Jesus para o 
cuidado da família e pastoral” em Germete/Warburg. Ali, frequentou a faculdade para professores 
de jardim de infância e creches e também se tornou assistente pastoral. Mais tarde, frequentou a 
faculdade de pedagogia social em Münster. Depois disso, lecionou na escola técnica de pedagogia 
social em Warburg e concluiu o estágio para o serviço de professora técnica. 
 Em 1973, iniciou os estudos na faculdade de pedagogia de Vechta e, a partir de 1974, 
lecionou na escola profissional em Marienhain. Conheceu as Irmãs de Notre Dame, primeiro em 
Münster e depois em Vechta. Em 12 de maio de 1975, Ursula deixou a comunidade em Germete e, 
em 16 de maio de 1975, ingressou em nossa congregação em Vechta. Recebeu o nome de Irmã 
Ursula Maria.  
 Com grande comprometimento, continuou lecionando em nossa escola profissional. Era uma 
professora dedicada que amava seus alunos e os escutava. Artesanato criativo era seu conteúdo 
favorito. Sempre preparava suas aulas com muito carinho. Tinha um bom relacionamento com seus 
colegas. Costumava passar seu tempo livre na sala de artesanato, juntamente com outra irmã, onde 
faziam lindos trabalhos de argila e papel. De 1991 a 1999, trabalhou em Ludwigslust, na antiga 
República Democrática Alemã, dando aula em uma escola administrada por diaconisas, que 
prestava assistência de enfermagem a idosos e formava enfermeiras pediatras.  
 Em Garmisch-Partenkirchen, trabalhou em nossa pousada por 10 anos. O ar puro tinha 
efeitos positivos para a sua saúde. Depois disso, voltou para Vechta, primeiro para o 
Liebfrauenhaus e em 2013 para Marienhain. Em 2017, mudou-se para o Centro de Saúde no 
Kloster Annenthal, Coesfeld.  
 Por muitos anos, sua vida foi marcada por perdas, experiências dolorosas e ansiedades. 
Tudo isso teve fortes consequências para a sua saúde, especialmente, para o coração, os pulmões 
e os olhos.  
 As palavras que sempre a acompanharam mostram como ela lidou com essas dificuldades: 
“Avanço para o que está à frente”. Sua vida e sua morte estavam centradas em Deus. Assim, 
tranquilamente, pode retornar à casa do Pai onde agora desfruta da vida em abundância. 


