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Junto com seus 11 irmãos, Irmã Maria Magdalena, Irmgard Tepe, cresceu numa família 
vibrante profundamente  religiosa em Dinklage. Vivendo com seus irmãos e irmãs, desenvolveu-se 
a  si própria, mostrando por vezes um caráter um pouco austero. Aprendeu a suportar os outros, a 
ser desprendida, sentir-se responsável por outros, mas também impor-se, a fim de encontrar seu 
próprio caminho e segui-lo. 

Após terminar a escola primária e secundária, chegou a conhecer as capacidades 
domésticas e pedagógicas com as Irmãs de Nossa Senhora no St. Antoniusstift, em Damme. Mais 
tarde, tornou-se pensionista em nossa escola de ciências domésticas em Coesfeld e teve um 
contato mais direto com nossa Congregação. Em 1961, depois de formar-se na Escola Técnica de 
Coesfeld, decidiu ingressar na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. Terminada sua 
formação inicial, fez os primeiros votos em 1964 e trabalhou por vários anos na administração de 
nossa província. Por pouco tempo viveu em Vreden, onde foi ajudante no serviço da casa e na 
contabilidade. Em Vreden, foi também introduzida na catequese e no trabalho pastoral com os 
jovens. Em 1989, fez os votos perpétuos em Roma. 

De 1972 a 1974, foi encarregada de um grupo de crianças e jovens em Vinzenswerk 
Handorf, uma instituição católica apoiadora da educação pública. Nessa época todas essas 
instituições estavam num processo de reestruturação. Os grandes grupos de crianças ou jovens  
da mesma idade foram divididos em pequenas unidades. Imã M. Magdalena engajou-se 
ativamente e usou sua experiência, adquirida durante sua formação de 1974 a 1976 como 
professora infantil, especialmente para crianças desajustadas, descobrindo meios de respeito e 
proteção mais adequados à personalidade das crianças e assegurar a cada uma delas amor, 
cuidado e promoção. Junto com outras pessoas, apoiou a ideia de pequenos grupos externos.  

Nos anos de 1990, ela se mudou para um apartamento ao lado da casa com duas meninas 
de idades diferentes e ofereceu ambiente de família a suas protegidas. A realização deste novo 
conceito foi uma espécie de trabalho de vida com o qual ela esteve inteiramente comprometida 
como religiosa, que estava decidida a colocar-se a serviço dos outros, conforme o exemplo de 
Jesus. 

Aposentada, Ir. M. Magdalena manteve o bom relacionamento com suas protegidas, agora 
adultas, e num convento em Handorf, estava sempre disponível a elas e a todos os que 
conhecera anteriormente. Ela também esteve ativamente envolvida na paróquia, especialmente 
no trabalho com idosos. Além de manter bom contato com suas “filhas”, mantinha também bom 
relacionamento com sua grande família, partilhando suas alegrias, preocupações e sofrimentos.  

Ao invés de transferir-se para nosso Kloster Annenthal – como tinha sido planejado – Ir. M. 
Magdalena foi chamada ao lar eterno, a 19 de setembro de 2014. Com todos os que lhe eram 
próximos, estamos tristes porque a perdemos, tão inesperadamente, e sem mesmo nos 
despedirmos dela. Porém para ela foi bom ser libertada das sérias consequências de um derrame, 
e também porque encontrou a paz em Deus, em quem acreditou. Nós, Irmãs e muitas outras 
pessoas, nos lembraremos dela como uma autêntica mulher consagrada. 

R.I.P. 


