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A lei suprema que define a nossa vida no seguimento de Cristo é o amor. 
 (Constituições, Art. 98) 

 
 Na madrugada do dia 19 de maio, Irmã Maria Theresitha voltou para a casa do Pai 
depois de uma vida fecunda, cheia de amor e de amizades.  

 Ninguém, melhor do que ela, compreendeu as palavras das Constituições acima 
citadas.  

 Nos muitos anos de sua vida religiosa, com gradual plenitude, foi capaz de aceitar a 
oferta de seu Senhor e Criador de viver apenas para Ele e para os seus semelhantes. Ela 
sabia como cuidar de todos que encontrava. 

 Era a filha mais nova da família de Peter Jozef Franssen e Maria Francisca Mohr, 
pais de 10 filhos, cinco meninos e cinco meninas.  

 Nasceu em Slenaken, onde seus pais tinham uma propriedade rural. Ainda cedo, 
mudou-se para Wijlre, onde frequentou a escola fundamental. Aos 12 anos, foi interna das 
Irmãs de Notre Dame em Heerlen e formou-se no ensino fundamental e médio em 1950.  

 Após sua formatura, como aspirante, foi para Tegelen. Dalí, foi encaminhada para 
um curso de formação de professores, onde obteve o diploma de professora em 1954. No 
ano seguinte, passou no exame estadual para a docência no ensino fundamental e, 
posteriormente, também adquiriu a licença de professora de francês para escolas 
fundamentais. Trabalhou como professora em escolas fundamentais em Helmond, 
Tegelen, Hoensbroek e Velp. Mais tarde, lecionou na escola St. Jan em Hoensbroek e na 
escola secundária da Fundação Leo em Borculo.  

 Depois de se aposentar como professora, foi nomeada superiora local em Maria 
Auxiliatrix e, em 1983, em Weert. Em Weert, também atuou na paróquia, como catequista.  

 Quando a casa em Weert foi fechada, mudou-se para Tegelen, onde passou os anos 
do entardecer da sua vida.  

 Irmã Maria Theresitha era muito séria e zelosa, mas também tinha um bom senso de 
humor. Ela conseguia entreter um salão cheio de pessoas e fazê-las rir.  

 Agora está participando da festa da plenitude. Que o Senhor, que conhece suas boas 
obras, seja sua rica recompensa. 


