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Data e local do nascimento: 20 de março,1921   Grefrath 
Data e local da profissão: 07 de abril, 1970   Mülhausen 
Data e local do falecimento: 19 de julho, 2019   Mülhausen, Haus Salus 
Data e local do funeral: 24 de julho, 2019   Mülhausen, Cemitério conventual 
 
 Irmã Maria Theresia era a sexta dos sete filhos de Raimund e Anna Glasmachers. Como 
seu pai era oficial dos correios, ele era bem conhecido e muito popular em Grefrath e na 
vizinhança. Com seus irmãos, passou uma infância tranquila, marcada pela atmosfera simples 
e alegre da região do Baixo Reno e integrada ao ambiente católico da casa paterna e da 
paróquia. Após concluir o ensino fundamental e médio em 1935, trabalhou em casa até 1945. 
Esses anos foram interrompidos apenas por um ano obrigatório de serviço em uma área rural e 
um ano de prestação de serviço, ambos exigidos pelo governo.  

 Desde a infância, conhecia as Irmãs de Notre Dame que trabalhavam em sua cidade 
natal e nos vilarejos vizinhos. Em 1944, recebeu a Missio Canonica com as irmãs e em 1945, 
auxiliou no jardim de infância para crianças refugiadas em Vinkrath e de 1949 a 1967 no jardim 
de infância em Grefrath, ambos administrados pelas irmãs de Mülhausen. Ao mesmo tempo, 
cuidava de seus pais e irmãos, que amavam visitar a casa dos pais com suas famílias.  

 Seu pai faleceu em 1958 e, após a morte da mãe em 1967, Anni - como todos a 
chamavam - realizou o anseio de sua vida e ingressou na Congregação das Irmãs de Notre 
Dame com a idade de 46 anos. Ela conhecia as irmãs muito bem "exteriormente", mas o 
ingresso na formação religiosa com novas sensações, costumes, normas e prescrições, não foi 
fácil. Com fé, serenidade e alegre simplicidade, continuou sua caminhada e fez a primeira 
profissão em 1970.  

 Como toda a sua vida fora dedicada ao cuidado dos outros, especialmente das crianças, 
assumiu a função de auxiliar de um grupo de crianças na casa das crianças em Baesdonk, 
perto de Geldern, de 1970 a 1972. Depois, trabalhou e foi líder de um grupo no Haus Maria 
Helferin, um hospital psiquiátrico para crianças em Leuth. Lá trabalhou até 2005. Em 2005, 
quando as irmãs tiveram que deixar este apostolado por causa da idade, mudou-se para Haus 
Salus, onde prestava pequenos serviços enquanto suas forças o permitiam. Por fim, aceitou a 
assistência das coirmãs e enfermeiras com alegre gratidão. 

 A Irmã Maria Theresia desfrutava da vida e tinha um bom senso de humor. Serena e 
prontamente aceitava, tanto as alegrias quanto os fardos de cada dia. 

 Viveu sua vocação em humilde e profunda fidelidade. Gostava de rezar em comunidade, 
bem como individualmente, onde encontrava Deus no silêncio. Gostava de jogar Canastra, o 
que fazia parte da sua rotina diária e, também, gostava de celebrações. 

 Sempre foi muito ligada a sua família e a sua cidade natal, Grefrath. Os últimos meses 
da sua vida foram marcados por crescente fraqueza e dor. Era agradecida por toda a 
assistência e afeição que recebia e, na noite de 19 de julho, silenciosamente, entregou sua 
vida nas mãos do bom Deus. Agradecemos à Irmã Maria Theresia pelo seu amor, simplicidade 
e dedicação. Que ela possa desfrutar da plenitude da vida no abraço do nosso bom Deus. 


