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Maria SIMON 
 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Germany 
 
Data e Lugar de Nascimento: 19 de maio, 1927 Büren, County Büren 
Data e Lugar da Profissão: 15 de abril, 1952  Ahlen 
Data e Lugar da Morte: 20 de julho, 2016   Coesfeld, Kloster Annenthal 
Data e Lugar do Funeral: 26 de julho, 2016 Coesfeld, Cemitério Conventual 
 

„Tu és meu caminho, minha força,  
O desabrochar da primavera da minha vida.  
T, meu Criador”. 

(Hino da Liturgia das Horas) 
 

A Irmã Maria Sighilde, Maria Simon, era a quarta dos seis filhos de seus pais. Nasceu 
em Büren onde também viveu sua infância e passou sua vida escolar. Após concluir o ensino 
médio pediu admissão na Congregação das Irmãs de Notre Dame, em Mülhausen/Baixo Reno. 

Depois de sua formação religiosa, estudou em diferentes universidades para tornar-se 
professora de Governança Doméstica Agrícola. Em 1957, passou com êxito, no seu Segundo 
Exame de Estado; em 1967, passou igualmente no exame do Estado para profissão docente 
em escolas profissionais (hoje universidades profissionais). 

A Irmã M. Sighilde lecionou em diferentes escolas, de nossa Congregação. Depois de 
estudos continuados em química básica, negócios e ciências sociais e um estágio posterior em 
Aachen, foi diretora da Escola Notre Dame, em Coesfeld, de 1970 a 1993. Ela cumpriu essa 
missão com grande empenho. Conheceu os desafios dessa função de responsabilidade, 
trabalhou com determinação e persistência para conduzir com sucesso, a escola para o futuro, 
durante de um período de reformas frequentes. Quando era necessário, ela tinha coragem de 
tomar decisões "solitários".  

Tinha um ouvido aberto para todos os que vinham procurá-la em situações difíceis e ela 
tentava ajudar sempre que possível. Era muito apreciada e respeitada. Durante muitos anos, se 
empenhou em apoiar o trabalho missionário do Padre Douteil, no Brasil, com suas orações e 
de outras formas. Os funcionários e alunos apoiavam seu compromisso, com muitas atividades. 

Depois de se aposentadar, como professora, a Irmã Maria Sighilde ministrou durante 
onze anos no Studentin-nenburse, o nosso pensionato para estudantes universitários, em 
Münster, onde serviu como superiora local e como diretora do mesmo. De 2004 - 2011, viveu 
na comunidade local de Büren, onde ajudou na escola e na casa. 

Finalmente, passou os últimos anos de sua vida em Kloster Annenthal. Esta fase foi 
marcada pela doença e, ao mesmo tempo, a sua vontade de preservar tanta autonomia e 
independência quanto possível. Ela participava na vida comunitária, era interessada na 
evolução da Igreja e da sociedade e estava simplesmente presente. 

Nas primeiras horas do dia 20 de julho de 2016, ela devolveu sua vida nas mãos do seu 
Criador, que tinha sido seu caminho, sua força e o despertar de sua primavera. 


