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Data e local do nascimento: 02 de fevereiro, 1927  Ermke, Distrito de Cloppenburg 
Data e local da profissão: 15 de agosto, 1951  Ahlen 
Data e local do falecimento: 27 de dezembro, 2021  Coesfeld, Kloster Annenthal 
Data e local do funeral: 04 de janeiro, 2022  Cemitério Conventual, Coesfeld 
 

 “Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim”. Gal 2,20 
 “O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei?” Salmo 27,1 

 

 Maria foi a terceira dos 10 filhos de Josef Richter e Rosa Richter, Aumann de solteira. 
Quando Maria tinha três anos, a família se mudou para Kellerhöhe. Lá frequentou a o Ensino 
Fundamental de 1933 a 1940. Em 21 de junho de 1936, recebeu a Primeira Eucaristia e, um ano 
depois, foi Crismada. Após concluir o Ensino Fundamental, Maria trabalhou na propriedade rural da 
família por um ano. Em seguida, foi empregada doméstica em uma família em Emstek por 3 anos. 
Depois, voltou a trabalhar na lavoura dos pais. Em 1947, fez curso de cozinheira no Antoniushaus 
em Vechta, por um ano, e lá entrou em contato mais próximo com as Irmãs de Notre Dame. Não 
muito depois, ingressou na Congregação no então Centro Provincial de Mülhausen. 

 Na vestição, recebeu o nome de Irmã Maria Justiniane. Fez os primeiros votos em Ahlen. De 
lá, foi enviada para Gelsenkirchen, onde fez trabalhos domésticos. Após os votos perpétuos, voltou 
a este lugar para continuar seu apostolado. Nesse meio tempo, por 2 anos, morou no pensionato 
estudantil em Münster. Mais tarde, falava sobre a vida transitória neste local e sobre a grande 
cratera que uma bomba havia deixado no jardim. Quando rezavam o terço, circulavam ao redor da 
cratera o que denominaram “caminho da vaca”.  

 De Gelsenkirchen, Irmã Maria Justiniane foi enviada para Bocholt onde, entre outras tarefas, 
foi responsável pela costura branca. Em 1971, fez o exame para se tornar governanta certificada 
pelo estado. De 1981 a 1988, cuidou da casa e da recepção em Münster. Depois disso, foi 
responsável pelos trabalhos domésticos no noviciado em Coesfeld por 5 anos. De 1993 a 2011, foi 
novamente responsável pelo refeitório e pela sala de costura do pensionato de estudantes em 
Münster até integrar a comunidade do Kloster Annenthal em Coesfeld por motivos de saúde.  

 Os dois versículos bíblicos que a Irmã Maria Justiniane escolheu como lema foram 
concretizados em sua vida. Quem conviveu com ela pode experienciar Cristo. Ela estava ali para as 
pessoas, muito naturalmente, sem ser intrusiva. Trilhou seu caminho com humildade, confiança, 
contentamento, alegria e profunda fé. Deus era verdadeiramente a força de sua vida. 

 Depois de se mudar para Coesfeld, começou sua demência, lenta, mas progressiva. Depois 
de alguns anos, Irmãs que não a viam há algum tempo ficavam chocadas ao perceberem que a 
Irmã Maria Justiniane não as reconhecia. Recentemente, estava acamada, com pouca ou nenhuma 
resposta. Quem queria fazer-lhe bem, falava com ela, mas não recebia resposta e geralmente 
nenhuma reação. Não sabemos o que se passava no seu íntimo e o que ela ainda era capaz de 
compreender.  

No dia 27 de dezembro, por volta das 23h, Irmã Maria Justiniane completou sua vida terrena. Agora 
pode estar com Cristo, a quem dedicou toda a sua vida, para sempre. 


