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 “Ninguém, além do bom Deus, pode formar-nos”. 

 Irmã Maria Otmara era a 6ª dos 10 filhos do casal Elisabeth e Heinrich Helmer. De 1945 
a 1953, frequentou a escola primária em Ellewick e depois ajudou os pais nos trabalhos da 
casa. De 1956 a 1958 frequentou o curso teórico e prático de economia doméstica em St. 
Michael em Ahlen, com as Irmãs de Notre Dame. Depois, trabalhou como governanta numa 
casa comercial por 2 anos. 

 Em 1960, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame em Coesfeld. No último 
ano do noviciado, já trabalhava em Nottuln como auxiliar do internato e das aulas de economia 
doméstica na escola. Após fazer os votos, continuou seu trabalho em Nottuln. Em 1966 e 67 
ajudou no pensionato para mulheres trabalhadoras em Bocholt. Depois, foi a Roma para o 
terciado e os votos perpétuos, professando em 25 de fevereiro de 1968.  

 De 1968 a 1969 frequentou a escola técnica para empresárias em Geldern. De lá, voltou 
para Nottuln como coordenadora de um grupo no internato. Em Bocholt e também em Nottuln 
frequentou vários cursos para sua formação e atualização profissional além do seu trabalho. 
Em 1974, assumiu a gestão da cozinha de Ahlen, que incluía a formação de aprendizes e a 
supervisão de estagiárias. A partir de 1979, trabalhou em Büren como líder de grupo e, por um 
tempo, como diretora do internato. Depois, foi para Bocholt e, por 15 anos, trabalhou na 
cozinha e na casa. Em 2000, mudou-se para o Liebfrauenstift em Münster. Quando o trabalho 
no dormitório se tornou muito difícil para ela, retornou a Nottuln para realizar diversos serviços 
na casa. Neste local, foi a superiora local por 6 anos. 

 No outono passado, caiu da bicicleta e foi hospitalizada em Coesfeld. Uma fratura 
complicada na perna lhe causou grandes problemas. Por isso, foi transferida do hospital para a 
enfermaria em Kloster Annenthal. Quando se tornou mais independente, decidiu ficar ali com 
as irmãs idosas, porque ainda precisava de ajuda. Dia 11 de junho de 2022, foi levada ao 
hospital após cair e apresentar problemas para falar. Sua maior dificuldade era não conseguir 
mais andar e falava em preferir a morte. Mas ninguém pensava que isso acontecesse tão logo. 
Na noite de 25 de junho, foi encontrada morta na cama do hospital, uma surpresa para todas 
nós. 

 Irmã Maria Otmara tinha especial apreço pelo trabalho com crianças e jovens. Com 
grande habilidade pedagógica, conhecimento da natureza humana, amor e respeito, valorizava 
cada encontro, oferecendo um ouvido atento às preocupações que eles sentiam necessidade 
de partilhar. 

 Como frase-força que a acompanhava, escolheu: “Ninguém, além do bom Deus, pode 
formar-nos”. A profunda convicção de que Deus estava sempre ao seu lado acompanhou-a ao 
longo da vida. Agora, Irmã Maria Otmara experiencia a completude no bom Deus. 


