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 “Como são desejáveis as tuas moradas, ó Senhor dos exércitos! 
Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor”. 

 
Este primeiro versículo do Salmo 84 revela o profundo anseio da Irmã Maria Ancilla nas últimas 
semanas de sua vida. Na noite de sexta-feira, aceitou o convite definitivo de Deus para entrar em 
sua morada. 
 
Irmã Maria Ancilla, Josefa Frerichs, filha de Josef e Josefine Frerichs, nasceu em uma fazenda de 
Lankum, perto de Cloppenburg. Era a segunda de 8 filhos. Em 1939, começou a frequentar a 
escola primária e secundária católica. A partir de 1945, após a reabertura da Liebfrauenschule em 
Cloppenburg, continuou seus estudos nesta escola, concluindo o Ensino Médio em 1954. 
 
Ao longo de sua vida teve uma grande devoção a Maria, devoção esta que já havia sido 
promovida em sua casa paterna. Assim, após a formatura, ingressou na Congregação que honra 
Maria como padroeira. Ela havia conhecido as Irmãs de Notre Dame através de sua tia, Irmã 
Maria Richaria, e como estudante. Na vestição recebeu o nome de Irmã Maria Ancilla, uma 
referência ao Sim da Mãe de Deus. 
 
Após sua formação religiosa, iniciou sua formação profissional na faculdade para formação de 
professores, em Vechta. Mais tarde, estudou inglês e alemão na Universidade em Münster. Neste 
meio tempo, morou um ano na Inglaterra para aperfeiçoar o seu inglês. Durante este ano, dava 
aulas de alemão em duas escolas em Liverpool. Em 1972, foi aprovada no exame do Estado. A 
partir de então, dava aulas nas nossas duas escolas de Ensino Médio em Ahlen e Büren. 
 
Em 1974, com apenas 42 anos, a Irmã Maria Ancilla se tornou a Superiora Provincial da Província 
de Coesfeld. Ficou no cargo por 12 anos. Durante a sua administração foi construído o novo 
Centro Provincial, Kloster Annenthal. Mais tarde, por 15 anos foi superiora local da comunidade na 
Escola Notre Dame em Nottuln. Durante o tempo no cargo de liderança, tornaram-se evidentes as 
características da Irmã Maria Ancilla que, a ex-diretora Irmã Maria Angelina, já descrevera em um 
relatório escolar: “Josefa se destacou por seu comportamento modesto, discreto e prudente. Em 
relação a suas decisões, ela é muito justa, profundamente religiosa, honesta e realista”. 
 
De 2006 a 2009, a Irmã Maria Ancilla esteve no Generalato, em Roma, como tradutora. Em 2009, 
foi transferida para o Kloster Annenthal. 
 
Devido a um acidente de bicicleta, sofreu sérios ferimentos na cabeça. Além disso, o seu estado 
de demência se agravava tornando-a mais e mais dependente de assistência. Com muito carinho, 
suas coirmãs acompanharam-na em sua desorientação, ansiedade e agitação. 
 
Durante os últimos dias, repetidamente, expressou sua vontade de ir para a casa do Pai. Deus 
atendeu o seu desejo tão rapidamente que foi uma surpresa para nós. Ele a convidou para entrar 
na morada que havia preparado para ela. Que a Irmã M. Ancilla possa descansar no abraço 
amoroso de Deus. 


