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 “Oh, quanto é bom o bom Deus”! 
 
 Esta frase de Madre Júlia foi um programa de vida para nossa Irmã Maria Adelind. 

 Irmã Maria Adelind e seus 6 irmãos cresceram num lar religioso. Após concluir seus 
estudos básicos em 1948, Adele frequentou a escola profissionalizante em Vardingholt. 
Depois, tornou-se aprendiz de cozinheira na Vinzenzwerk Handorf, onde conheceu as Irmãs 
de Notre Dame. Lá teve experiências profissionais em vários campos. A superiora local de 
então, Ir. M. Medardia, escreveu numa avaliação: “Adele conquistou nossa total satisfação 
em todos os sentidos. Seu comportamento era impecável, era trabalhadora e pronta para 
qualquer serviço”. Com este certificado, Adele tinha portas abertas para trabalhar em outras 
casas até pedir admissão em nossa Congregação em 1962. Na vestição, recebeu o nome 
religioso Irmã Maria Adelind. 

 Sua habilidade em costurar hábitos com extrema rapidez, logo tornou-se óbvia. 
Assim, Irmã M. Adelind recebeu esta missão depois da sua primeira profissão em 1964 e, 
por muitos anos, trabalhou na sala de costura no Liebfrauenburg Coesfeld, em Büren, Ahlen 
e Nottuln até que uma doença grave quase pôs fim ao seu trabalho. Em 2007, sua perna foi 
parcialmente amputada numa operação que durou várias horas. Precisou permanecer no 
hospital por um longo tempo porque o diabetes atrasou o processo de cura. Irmã M. Adelind 
recebeu uma perna protética e, a partir daí, mudou-se para o Kloster Annenthal, Coesfeld. 
Nesse período difícil, seu contato com as sobrinhas e sobrinhos foi de grande ajuda. No 
Kloster Annenthal assumiu pequenos trabalhos na sala de costura. 

 No entanto, com o passar do tempo, caminhar tornou-se cada vez mais difícil. Então, 
mudou-se para a enfermaria. Na enfermaria, recebia cuidados profissionais e apoio dos 
colaboradores. Agora dependia de uma cadeira de rodas. Muitas vezes a víamos a caminho 
da galeria, a “salinha do coro”, como dizia, sorrindo. Lá passava horas em oração, 
especialmente, rezando o terço. “Meu apostolado, agora, é rezar”, dizia, e “quando vocês 
tiverem tempo, podem vir e me levar de volta para o quarto”.  

 Seus últimos meses foram marcados pela dor e ansiedade. Conversas pessoais com 
ela e a convivência com as coirmãs ajudaram-na a suportar a ansiedade ou a esquecê-la por 
um momento. Durante os últimos dias, não pode mais sair do quarto por causa da 
quarentena da Covid-19. Pequenas atenções dos colaboradores da enfermaria e do serviço 
social lhe proporcionaram momentos de alegria. No dia 2 de março, terminou a quarentena 
da Ir. Maria Adelind e, apenas um dia depois, na presença das enfermeiras, nosso bom 
Deus a chamou para morar na sua glória. 

 Ir. Maria Adelind alcançou a meta após uma longa jornada de sofrimento. Acreditamos 
que está agora segura nas mãos do nosso bom Deus, a quem dedicou a sua vida. 


