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 “O senhor é o meu pastor". Salmo 23 

A certeza interior do cuidado permanente de Deus e de que podia confiar Nele, acompanhou a 
Irmã Maria Ludgard durante toda a sua vida, dando-lhe força.  

Maria Ravert foi a quarta de 10 filhos. Ela tinha 6 irmãos e 3 irmãs. Seus pais, Maria e Bernhard 
Ravert, eram agricultores. Maria e seus irmãos passaram a infância na fazenda dos pais.  

Durante os primeiros anos após concluir os estudos, Maria ajudou na fazenda de seus pais e, 
em seguida, foi trabalhar para uma família com cinco filhos pequenos, cujo pai estava na 
guerra. Ela gostava do seu trabalho e amava as crianças. Aceitando o pedido de seus pais, ela 
deixou esta família, após um ano e três meses, para aprender tarefas domésticas. Em outra 
fazenda, ela ajudou em todos os tipos de trabalho. Após sete meses, de maneira inesperada, 
conseguiu um emprego como cozinheira assistente na escola em Cloppenburg através da 
mediação de um sacerdote verbita. Em Cloppenburg, conheceu nossas irmãs e descobriu o 
chamado para a vida religiosa. 

Sua irmã mais velha, Elisabeth, ingressou na Congregação das Clarissas, em Kevelaer e 
faleceu em 2007. Maria entrou em Mülhausen e recebeu o nome de Irmã Maria Ludgard. Depois 
do noviciado, a vida religiosa lhe ofereceu uma variedade de responsabilidades. De 1951 até 
1967, trabalhou na cozinha de diferentes instituições.  

De 1967 até 1968, terminou seu curso de economia doméstica, em Paderborn. Depois disto, 
continuou trabalhando na cozinha, no refeitório e no jardim até 1986.  

Em seguida, assumiu a Pastoral da Saúde. Sua missão era de visitar os idosos em Hedwigstift 
e acompanhá-los durante os últimos anos de sua vida. O lar para idosos estava situado no lado 
oposto a Marienhain. Ela desempenhou este novo apostolado com grande comprometimento.  

Ainda ouvimos pessoas da cidade perguntando: - “Como está a Irmã M. Ludgard? Há alguns 
anos ela cuidou da minha mãe, do meu pai com tanto carinho… no Hedwigstift”. Enquanto 
podia, ela também visitava as pessoas na Casa Teresa, uma outra unidade para idosos mantida 
pela mesma organização.  

Até há alguns meses, ela visitava os moradores da Casa Teresa, ao menos uma vez por 
semana, e rezava o terço com eles. Ao retornar, partilhava conosco o quanto os idosos haviam 
apreciado encontrar-se com ela e rezar o terço juntos. 

Por causa de sua confiança no Bom Pastor, ela podia doar-se, especialmente, aos moradores 
da casa de repouso, e acompanhá-los onde era necessário.   

Há duas semanas, o médico pediu que ela fizesse um checkup no hospital, em Vechta. Ela 
quase não falava mais, mas quando a conversa era sobre a sua alta do hospital, ela disse com 
voz clara: "Eu quero ir para casa". 

No dia 10 de novembro de 2016 ela encontrou "o seu caminho de casa" e acreditamos que ela 
está agora, para sempre, em casa com Deus. 


