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 “O Senhor está próximo”!  Fil 4,5 

 Esta citação da leitura do terceiro domingo do Advento tornou-se realidade para a Irmã Maria 
Williburg na noite anterior, quando o Senhor, que está próximo, chamou-a para a casa do Pai. 

 Adelheid Terbrack, chamada Adele, cresceu com sete irmãos e irmãs. Três dos irmãos 
morreram ainda crianças. Seus pais, Hermann e Anna Terbrack, possuíam uma pequena 
propriedade rural e seu pai trabalhava como guarda de rua. 

 Após concluir o ensino fundamental e médio, Adele ajudou a mãe nos trabalhos domésticos. 
Depois, trabalhou numa propriedade rural em um vilarejo vizinho por um ano e por dois anos em um 
hotel. Em ambos os lugares, adquiriu conhecimentos básicos para o cuidado da casa. 

 Em outubro de 1960, Adele iniciou sua formação religiosa com as Irmãs de Notre Dame em 
Coesfeld, as quais conhecia de Vreden. Em 1963, completou o noviciado como Irmã Maria Williburg. 
Em seguida, aprimorou seus conhecimentos de economia doméstica em diferentes casas da 
Congregação e formou-se na escola técnica de economia doméstica em Paderborn. Após mais um 
curso, adquiriu o diploma como professora de economia doméstica. 

 Irmã Maria Williburg, então, assumiu a liderança em vários conventos: o Pius-Kolleg em 
Coesfeld, Kloster Annenthal e o Liebfrauenstift em Gelsenkirchen, um lar para idosos. Em 
Gelsenkirchen, também era responsável pela cafeteria. Aqui cresceu o seu amor pelos idosos e 
necessitados, a quem servia com grande empenho e carinho.  

 Juntamente com o seu apostolado, a Irmã Maria Williburg frequentou um curso de treinamento 
durante três anos para tornar-se administradora de residências para idosos, o qual concluiu com 
sucesso em 1996.  

 Em 1998, integrou a comunidade do Kloster Annenthal para cuidar das irmãs idosas e doentes 
e para assumir a administração da casa. Com grande disponibilidade, estava sempre pronta para 
atender as coirmãs, disposta a ajudar a qualquer momento, calma, simpática e, acima de tudo, discreta 
e carinhosa com todas. Quando entregou a gestão da casa a uma profissional mais jovem, continuou 
a ser uma pessoa de contacto confiável, apreciada pelas residentes e pelos colaboradores, para quem 
nenhum trabalho era demais até quando ela mesma ficou doente. 

 Além do cuidado pelas coirmãs, mantinha contato frequente com seus familiares. 
Compartilhava das suas alegrias e, especialmente, das suas preocupações, as quais silenciosamente 
entregava a Deus em oração. 

 Há algum tempo, as irmãs haviam percebido que a Irmã Maria Williburg não estava bem, mas 
ela nunca reclamava. Quando foi levada ao médico, ele a internou imediatamente. Uma cirurgia deu 
esperança de uma recuperação rápida, mas uma grave pneumonia pôs fim à sua vida. 
Profundamente tristes, mas cheias de gratidão, no Domingo Gaudete, oferecemos a celebração 
Eucarística por ela. Para nós todas foi uma conscientização do sentido da frase “O Senhor está 
próximo!”.  

 Agora, a Irmã Maria Williburg, experiencia a proximidade do Senhor para sempre. 


