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 “Dizei aos convidados: Tudo está preparado. Venham ao banquete!” 

Do evangelho do dia da sua morte 

 

 Nas primeiras horas da manhã, uma vida longa e plena encontrou sua perfeição em 

Deus. Irmã Maria Gunhild estava pronta para aceitar o convite do “Senhor celestial” ao 

contrário dos convidados do evangelho (Mt 22,1-14). Há algumas semanas, a Irmã já 

havia dito: “Qualquer dia é um dia apropriado para morrer”. 

 

 A Irmã M. Gunhild era a mais velha entre os quatro irmãos de uma família de 

agricultores em Münsterland. Gostava de falar sobre sua infância e juventude, na qual 

“nossa vovó” desempenhou um papel importante. Na família, a fé concreta era algo 

natural, assim como o era, envolver-se e ajudar na casa dos pais, na propriedade rural e a 

cuidar dos animais.  

 

 Este “envolvimento” atento e natural nas atividades foi algo que Irmã Maria Gunhild 

também praticou em sua longa vida religiosa, depois de iniciar seu noviciado, em 

Mülhausen, em agosto de 1949. 

 

 A Irmã trabalhou em várias casas da Congregação, sempre com total 

comprometimento com as tarefas que lhe foram confiadas.  

 

 Em 2005, quando veio ao Haus Salus em Mülhausen, estava ansiosa para participar da 

vida comunitária e das atividades recreativas oferecidas, mas também tomava a liberdade 

de se retirar quando achava necessário. 

 

 Durante as últimas semanas, não conseguia mais sair da cama devido a problemas de 

saúde e fraqueza crescentes. Com grande serenidade e esperança, estava pronta para 

aceitar o convite do rei celestial para participar do banquete. 

 

 Na fé, sabemos que a Irmã Maria Gunhild está unida a seus entes queridos e segura 

em Deus. Lembramos dela como uma coirmã alegre e feliz. 

 


