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“O Senhor é o meu Pastor”. Salmo 23 
 

Irmã Maria Hubertine, Gisela Germann, cresceu em uma propriedade rural com um irmão e 
quatro irmãs mais novas. Seu lar era um lugar seguro e a família era marcada por profunda fé. 

De 1940 a 1945, Gisela frequentou a escola primária e secundária em Bahlen. Depois, 
frequentou o ensino médio em Dinklage por um ano e, de 1946 a 1952, frequentou a escola para 
meninas das Irmãs de Notre Dame em Vechta. Gisela guardava boas lembranças desse tempo em 
que estava no internato. Ela conheceu as irmãs e ficou impressionada com seu estilo de vida simples, 
sua vida de oração e sua alegria e Gisela se perguntava se a vida religiosa não seria uma opção 
para ela também. 

Em 1952, pediu admissão ao postulantado em nossa Congregação em Ahlen/Vestfália. A 
vestição aconteceu em Liebfrauenburg, em Coesfeld, para onde o Centro da Província da Vestfália 
havia sido transferido. Durante o noviciado e após a primeira profissão, conheceu diferentes casas e 
apostolados da Congregação. Fez vários cursos para formação de professores de jardim de infância, 
educadores e instrutores de artesanato o que permitiu que trabalhasse em diferentes instituições, 
como jardins de infância, lares para crianças e internatos. As mudanças sociais e os novos métodos 
de ensino desafiavam-na a encontrar a medida certa para a liberdade concedida às crianças e aos 
jovens a ela confiados. O versículo do salmo 23: “Tu estás comigo; a tua vara e o teu cajado, me 
protegem”, lhe foi ajuda, encorajamento e fonte de força. 

De 1985 a 1991, a Irmã Maria Hubertine morou na comunidade da Casa Mãe em Roma. 
Superadas as dificuldades iniciais, esses anos tornaram-se uma bênção para a sua vida futura. 
Como diz o salmo, o Senhor a abençoou abundantemente. Ela fez a experiência de viver numa 
comunidade internacional, aprendeu italiano e melhorou o seu inglês. Teve a oportunidade de 
conhecer os pontos turísticos de Roma. Seu entusiasmo e o grande conhecimento que possuía, 
encantaram muitos visitantes para os quais foi guia pela "cidade eterna". Na comunidade, suas 
habilidades criativas e artísticas tornaram-se evidentes, especialmente nos dias de festa. Gostava de 
interpretar os papéis de Madre Júlia e de São Nicolau. Suas apresentações humorísticas no carnaval 
também alegravam as irmãs. 

Em 1991, retornou ao Kloster Annenthal, onde foi encarregada de diferentes tarefas até 2015. 
Por 10 anos, inspirou grupos de peregrinas de diferentes países compartilhando a história da 
Congregação em Coesfeld. As visitas aos locais importantes relacionados com a fundação e o tour 
pela sala da herança histórica eram cuidadosamente preparadas. Assim, a Irmã Maria Hubertine 
contribuiu para uma melhor compreensão da história da nossa Congregação. As irmãs peregrinas 
admiravam suas explicações e lhe eram muito gratas. Em 2015, seu apostolado com as peregrinas 
foi concluído. A partir desta data, a comunidade internacional da Casa Emaús assumiu essa 
importante tarefa. 

Em sua “aposentadoria”, passou a dedicar mais tempo a seus interesses pessoais: gostava de 
ler, tirar fotos, trabalhar no computador e participar dos programas oferecidos pelo Serviço Social, os 
quais enriquecia com suas contribuições. Era feliz e grata à comunidade. 

Durante as últimas semanas, o estado de saúde da irmã mudou drasticamente ao ser 
diagnosticada com uma doença incurável. Nesta situação, novamente, o Senhor foi o seu Bom 
Pastor chamando-a para o seu Reino de glória na quarta-feira da semana da Páscoa. Cremos que a 
Irmã Maria Hubertine está agora cantando o Aleluia da Páscoa com todos os anjos e santos no céu. 


