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“Eis que estás gravada na palma das minhas mãos: tu és minha”! (Is 49,16) 

 Hannelore Neve cresceu com um irmão e uma irmã na segurança de uma família muito 
religiosa no oeste da Vestfália e era a mais velha dos três filhos. 

 De 1940 a 1948, frequentou a escola primária e secundária e, em seguida, por 3 anos 
frequentou um curso na área comercial, o qual concluiu com sucesso. Até o seu ingresso na 
Congregação, trabalhou como assistente especializada de vendas em diferentes empresas. Em 
seus relatos, todos os chefes enfatizaram sua competência profissional, sua simpatia, seu 
comprometimento e seu bom relacionamento com os colegas. Era uma assistente de vendas muito 
estimada. 

 Desde muito jovem, Hannelore já tinha o desejo de servir a Deus em uma congregação 
religiosa. Por consideração aos pais, adiou seu desejo por vários anos porque sua irmã Marlies, 
nossa Irmã Maria Ferdinandis, também se sentia chamada à vida religiosa e queria entrar na 
Congregação. 

 Finalmente, em maio de 1963, Hannelore pôde ingressar na Congregação e iniciar sua 
formação religiosa. Na vestição recebeu o nome de Irmã Maria Fortunatis. 

 Durante mais de 50 anos de vida religiosa, a irmã exerceu o apostolado em diferentes 
casas, principalmente na área de serviços domésticos. Ao completar o treinamento como 
governanta certificada pelo estado e, após vários cursos de atualização, recebeu a licença para dar 
cursos à aprendizes de serviços domésticos. Ao ministrar suas aulas, a irmã desejava oferecer uma 
boa formação profissional as suas aprendizes além de transmitir valores humanos e sociais, bem 
como os valores da fé cristã. 

 Em algumas comunidades, era responsável pela capela além do trabalho doméstico. Por 
causa da sua formação como sacristã, foi encarregada do serviço de sacristã na igreja paroquial de 
Warstein-Allagen de 1997 a 2012. Ao realizar esse ministério com grande comprometimento, 
respeito e dignidade, sem muitas palavras, deu bonito testemunho aos paroquianos.  

 Além do seu envolvimento em diferentes apostolados e da sua contribuição para uma vida 
comunitária de qualidade, seu relacionamento com a família e o cuidado dos seus membros em 
situações especiais, era muito importante para ela. Juntamente com a Irmã M. Ferdinandis, cuidou 
da mãe por um ano e meio. 

 Durante os anos de doença da Irmã M. Ferdinandis, a Irmã M. Fortunatis foi sua incansável 
cuidadora, até sua morte, em 31 de agosto de 1999. Da mesma forma foi apoio para o irmão após 
a morte súbita da esposa em 2014. 

 Nos últimos anos, enfrentou diversos problemas de saúde, os quais suportava 
corajosamente, com serenidade e sem reclamar. Durante as últimas semanas, sentindo-se sempre 
mais fraca, era grata pela ajuda e pelo apoio da equipe da enfermaria e de suas coirmãs. Ela se 
sentia segura.  

 Que a Irmã M. Fortunatis encontre agora sua última e mais profunda segurança no 
cumprimento da promessa de Deus: “Tu és minha”! 


