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 “Quem semeia pouco, também colherá pouco,  

e quem semeia com fartura, também colherá com fartura”. 

2Cor. 9,6 (da liturgia do dia do funeral) 

 

 Durante sua longa vida, Irmã Maria Juliane “semeou com fartura” através dos seus muitos 

dons e habilidades. Isso era evidente nos muitos contatos que manteve até o final da sua vida: seja 

com as senhoras e senhores das escolas de Coesfeld e Berlim, seja com as crianças e jovens que 

preparou para a Primeira Eucaristia e Crisma, seja com os idosos que visitava regularmente.  

 Em sua agenda mantinha registrada a data do aniversário e do onomástico de todas as 

pessoas idosas da paróquia e de todas as suas coirmãs, e cada uma podia contar com um ‘parabéns’ 

personalizado. Na vila, era considerada como “a capelã de Mülhausen”. 

 Enquanto possível, fazia todas as visitas e negócios de bicicleta. Assim, foi independente e 

autodeterminada até a última fase da sua vida. Durante seus últimos dias, ela mesma decidia pela 

proximidade e pela distância das pessoas. 

 Por ocasião da visita de uma coirmã, ela disse: “Não queira viver até os 100 anos”! No 

entanto, Irmã M. Juliane dava a impressão de que gostava de viver e estava se esforçando para 

completar seu 100º aniversário. Muito antes desta data, já pensava e imaginava como seria este 

grande dia. Acabou sendo um dia lindo que a Irmã pode curtir rodeada de seus familiares e pessoas 

amigas. Também, era grata e estava feliz por ter podido visitar sua sobrinha.  

 Há meses que a Irmã M. Juliane pensava que seu tempo restante de vida seria curto. 

Repetidamente, arrumava suas coisas e informava a superiora local, Ir. M. Hadwigis, onde guardava 

seus documentos importantes. Há duas semanas, quando a Irmã M. Hadwigis estava de férias, teve 

que ser informada, por telefone, que a Irmã M. Juliane já estava “no alto da escada que leva ao 

céu”. 

 No último sábado (30 de julho), a Irmã M. Juliane sofreu um derrame. Foi muito difícil para 

essa mulher de personalidade forte aceitar as limitações que vieram com o derrame. A sobrinha e o 

sobrinho foram informados e vieram para se despedir da tia. Na manhã do último dia, parecia 

conformada e calma; seu último suspiro foi quase imperceptível. 

As palavras do Evangelho do dia do seu sepultamento, “... se o grão de trigo morrer, produzirá 

muito fruto”, (cf. Jo 12,24) agora se cumpriu nela. 


