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Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
(Casa Pio X, Roma) 
 
 

Data e Lugar do Nascimento: 24 de janeiro de 1931 Silandro (BZ), Itália 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1951 Roma, Itália 
Data e Lugar da Morte:  24 de janeiro de 2016 Casa Pio X, Roma Itália 
Data e Lugar do Funeral:  26 de janeiro de 2016 Casa Pio X, Roma Itália 
 
 

Maria era a oitava de dez filhos de Kaspar Schwalt e Maria Auer. Quando Maria 
tinha apenas três anos de idade, sua mãe faleceu de pneumonia aos 38 anos. Seu 
irmãozinho menor tinha  somente seis meses e seu irmão mais velho tinha 13 anos. 
Felizmente, a avó por parte do pai assumiu o cuidado da família. Para Maria, sua avó foi 
uma luz brilhante que lhe ensinou as regras mais importantes na vida, como também uma 
fé inabalável que, mais tarde a impeliu a seguir Cristo numa vida, de acordo com os 
conselhos evangélicos. 

Chegou a conhecer nossas Irmãs em Baldissero, onde aprendeu a Economia 
Doméstica e a cozinhar. Lá, num ambiente calmo e tranquilo, escutou o chamado do 
Senhor a quem seguiu com grande firmeza. Na Festa do Sagrado Coração de Jesus, em 
1948, pediu à Madre Verona, então Superiora Provincial, a permissão para ingressar no 
noviciciado, o que se realizou no dia 06 de dezembro do mesmo ano.  

Sendo natural de Vinschgau no Sul do Tyrol, ela conservou fielmente os princípios 
da fé católica e da harmonia e energia do mundo maravilhoso da montanha do Tyrol. 
Cheia de entusiasmo, alegremente trabalhou em diversas casas na Itália: Roma, Bolzano, 
Baldissero e Turim. Como professora e diretora deixou uma indelével impressão nas 
colegas, famílias e estudantes. Tinha uma visão clara e vivia de acordo com isto. Sabia 
como explicar coisas complicadas de uma maneira simples. Outras tinham de respeitar o 
que ela dizia em poucas palavras e claramente.  

O fechamento da Escola e a venda da casa em Turim foi difícil e duro para ela lidar 
com isso. A 29 de julho de 2013, despediu-se de Turim. Suas forças estavam diminuindo 
e sofria de Alzheimer.  

As palavras de despedida da Missa da Ressurreição ainda estão soando aos 
nossos ouvidos: “Querida Irmã Maria Cecilia, agora você voltou para a casa do Pai, onde 
finalmente chegou a conhecer sua mãe. Juntamente com Maria, ela certamente a acolheu 
ternamente! Conte a elas e a Jesus a respeito de nós, nossos problemas e nossas lutas. 
Rogue por nós e nos e acompanhe em nossa peregrinação terrena ao Pai. Obrigada!” 

R.I.P. 


