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Data e Lugar de Nascimento: 01 de fevereiro de 1912 Ambühren, Cloppenburg 
Data e Lugar da Profissão: 28 de agosto de 1940 Mülhausen 
Data e lugar da Morte: 26 de junho de 2013 Coesfeld 
Data e Lugar do Funeral: 3 de julho de 2013 Coesfeld 
 
Junto com 14 irmãos, Anna Franzisca Clara cresceu na fazenda bem cuidada  de seus 
pais, Franz Bahlmann e sua mulher Johanna, nascida Hellmann. No lar e na escola ela 
recebeu uma sólida educação católica. Para os pais era importante que todas as filhas 
recebessem uma boa formação doméstica. Três das sete filhas da família Bahlmann, 
optaram pela vida religiosa. Duas delas tornaram- se se franciscanas em Olpe. Anna 
ingressou em nossa Congregação, seguindo assim sua a tia Anna Bahlmann, Irmã de 
Nossa Senhora, que faleceu nos Estados Unidos (Covington em 1936). Quando ela 
iniciou o Noviciado em Mülhausen, em 1938, na idade de 26 anos, recebeu o nome 
religioso de “Maria Gesina”. 

Tendo a capacidade e experiência na prática das artes domésticas, foi encarregada da 
cozinha e cuidados do lar, em diversas comunidades no Reno, o Baixo Reno e o Ruhr,  
durante os oito anos , após a primeira profissão, em 1940. De 1948 até 1951, trabalhou 
na casa de repouso em Wangerooge e na recepção de nossa escola, em Oldenburgo. 

De 1951 a 1954, Ir. M. Gesina teve o cuidado da cozinha na fazenda de São Miguel, 
Ahlen, antes de ser chamada à então Casa Provincial, a Liebfrauenburg, em Coesfeld. 
Aqui teve o cuidado da Casa Provincial e adjacências, a gradual crescente escola 
vocacional. 

Todas nós lembramos a pequena figura e o rosto sério de Imã M. Gesina, que sempre 
tinha um avental e  estava ocupada com a vassoura, um pano de pó, etc. Era uma 
companheira e coirmã responsável, unida conosco na oração e firme em sua maneira 
pessoal de fé. Ela nos disse, por ex. que tinha lido três vezes a Bíblia inteira. 

Irmã M. Gesina tinha um amor especial pelo trabalho missionário no Brasil. Em seu 
compromisso pela missão e, portanto, pelos pobres, sentia-se unida com o tio, o Bispo 
Franciscano Amandus Bahlmann.  Ele viveu e trabalhou entre os pobres no Brasil, fundou 
uma congregação missionária e conhecia a tia de Ir. M. Gesina, que permaneceu nos 
Estados Unidos, como Irmã de Nossa Senhora, até o fim de sua vida. 

Durante seu trabalho profissional, Ir. M. Gesina dedicou seu tempo livre às missões. 
Ajudou mais de 31 famílias, para que pudessem ter uma simples casa de madeira, nas 
favelas. Ajudou na construção e manutenção da Casa da Criança (em Iraí). Com cuidado 
tirava os selos dos envelopes para vendê-los. Sozinha ou com outras, coletava o dinheiro 
para este projeto. Crianças pobres recebiam roupas através dela. 

Só em 1999, na de 87 anos, entregou este trabalho. Desde então viveu entre nós em seu 
quarto ascético, onde não tolerava flores ou outras coisas de decoração, apenas o 
crucifixo. No dia 26 de junho, após vários dias de agonia, calmamente passou para seu lar 
eterno com Deus. Somos gratas por termos podido viver com ela. 


