
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MARIA RAINARDE  ND 4288 
 
Frieda Rießelmann 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e local do nascimento: 07 de novembro, 1925 Lohne-Brägel, Vechta 
Data e local da profissão: 12 de agosto, 1952 Ahlen 
Data e local do falecimento: 06 de julho, 2018 Coesfeld, Kloster Annenthal 
Data e local do funeral: 13 de julho, 2018 Cemitério Conventual, Coesfeld 
 

Tudo para a glória de Deus! 
 

A Irmã Maria Rainarde era a mais velha de 5 filhos. A vida na casa de seus pais era 
marcada pela fé. De 1932 a 1940, Frieda frequentou a escola primária e secundária e 
depois, a escola vocacional rural até 1942. De 1948 a 1949, morou no Liebfrauenheim em 
Oldenburg, uma casa que a Congregação possuía para ensinar as jovens a cozinhar e a 
realizar tarefas domésticas. As qualidades mencionadas em seu certificado da graduação 
também caracterizaram sua vida futura: o esforço, o interesse, a lealdade e a prontidão 
para ajudar. 
Em 1949, pediu permissão para ingressar na Congregação das Irmãs de Notre Dame em 
Mülhausen, Baixo Reno. Depois de completar sua formação religiosa, Irmã Maria 
Rainarde morou em diferentes casas da Congregação, onde exerceu o apostolado em 
várias áreas, por exemplo: na recepção, na cantina, na secretaria paroquial ou na 
administração. Nestes diversos apostolados encontrou muitas pessoas a quem serviu 
com muito carinho e atenção.  
Após estes primeiros anos da sua vida religiosa, a Irmã Maria Rainarde teve que enfrentar 
um novo desafio, quando foi nomeada mestra de noviças para a Província de Coesfeld, 
em 1962. Num espírito de fé e disponibilidade, ela aceitou este serviço. Era uma época 
difícil porque grandes mudanças estavam acontecendo na sociedade, na Igreja e na vida 
religiosa. Ela encontrou força nas palavras “Faça-se de acordo com a Tua vontade”, 
“Tudo para a glória de Deus” e na oração “Espírito Santo, mostra-me o caminho e ajuda-
me a trilhá-lo”. 
Em 1970, depois que o noviciado havia sido reestruturado, a Irmã Maria Rainarde 
assumiu a missão de superiora local em diferentes comunidades. De 1987 a 1995, foi 
secretária provincial. Ela executava todas as tarefas de maneira confiável e precisa. 
Depois de aposentada, continuou a ajudar na recepção e na secretaria. 
À medida que ficava mais idosa e suas forças físicas diminuíam, ela foi se retirando cada 
vez mais da vida ativa da comunidade. Ela gostava de ficar sozinha e, alegremente, 
seguia seu próprio ritmo diário.  
A oração comunitária era muito importante para a Irmã Maria Rainarde. Quando não 
podia mais ir até a capela, queria receber toda a informação necessária para a liturgia do 
dia, antecipadamente. 
A fé e a oração ajudaram-na a carregar as consequências da velhice e da doença: “Faça-
se de acordo com a Tua vontade”. Esta completa entrega a Deus ajudou-a a entregar sua 
vida, com confiança, nas mãos de Deus. 
Que a Irmã Maria Rainarde possa agora viver na paz do Senhor! 


