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Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 
Data e local do nascimento: 14 de setembro, 1919 Hagen-Boelerheide, Alemanha 
Data e local da profissão: 3 de agosto, 1941 Cloppenburg 
Data e local do falecimento: 21 de outubro, 2017 Mülhausen, Salus 
Data e local do funeral: 27 de outubro, 2017 Mülhausen, Cemitério conventual 
 
A Irmã Maria Igna cresceu com sua irmã gêmea, Maria, e seus dois irmãos mais velhos no 
ambiente aconchegante e seguro da sua casa paterna. Seu pai, Paul Kewitsch e sua mãe, 
Josefine, eram profundamente alicerçados na fé católica e possuíam uma estreita ligação com a 
paróquia local. Apesar das dificuldades dos anos pós-guerra, da I Guerra Mundial e da crise 
econômica global relacionada à inflação, conseguiram proporcionar uma infância feliz para seus 
filhos. 

Já em idade precoce, Elisabeth sentiu vontade de tornar-se missionária e, depois de completar a 
escola primária e secundária, frequentou a escola missionária em Mülhausen, juntamente com sua 
amiga, a falecida Irmã M. Alexandra. Em 1939, passou o exame final na Liebfrauenschule. 

No mesmo ano, começou sua formação religiosa em Mülhausen e, ao entrar no noviciado, recebeu 
o nome de Irmã Maria Igna. Devido a turbulência da II Guerra Mundial e dos anos pós-guerra, teve 
que adiar seu desejo de ir ao Brasil, como missionária. De 1941 a 1942, frequentou a faculdade de 
economia em Ahlen. Em 1947, recebeu o diploma da Faculdade de Pedagogia de Vechta, seu 
licenciamento para lecionar em escolas primárias e secundárias. Foi professora em Berlim e em 
Lohne. 

Finalmente, em 1951, recebeu a autorização para ir ao Brasil, como missionária. Em relação a esta 
nova missão, estava cheia de grande expectativa e abertura. Ela sentia um profundo desejo de 
proclamar a bondade de Deus às pessoas da América do Sul. Tinha grandes habilidades 
pedagógicas, mas quase nenhum conhecimento da língua portuguesa. Sua espontaneidade e 
simpatia, rapidamente, ajudaram-na a superar as dificuldades linguísticas podendo dar aula em 
várias escolas até 1982. 

Em 1982, retornou a Mülhausen, onde foi responsável pelas missões até 2007. Seu conhecimento 
das missões se dava in loco e, apesar da sua idade avançada, visitou a Coréia, a Indonésia e a 
Índia. No entanto, sua idade não permitiu que viajasse para as missões na África. Ela mantinha 
muitos contatos que a ajudavam a apoiar as missões. Em negociações, demostrava uma efetiva e 
encantadora perseverança e persistência. Seu amor e dedicação abriram muitas portas e corações. 

Frequentemente, voltava a falar português e até a sua língua materna, o alemão, recebia um suave 
sotaque português. Era uma alegria especial para ela encontrar-se com Irmãs dos vários países 
quando vinham a Mülhausen em peregrinação congregacional. Nos últimos anos, a perda 
progressiva da audição prejudicou a sua sociabilidade. Nesta situação, seu lugar favorito era a 
capela onde, às vezes, rezava em voz alta e cantava sozinha. Até sua morte, manteve contato 
próximo com o sobrinho Leo, filho da sua irmã gêmea, falecida. 

Sempre deu a sua contribuição humorística para festas e celebrações, primeiro na comunidade do 
Kloster Mülhausen e mais tarde, a partir de 2006, no Haus Salus. Na manhã de 21 de outubro de 
2017, Deus ouviu a sua oração e a chamou para a sua habitação eterna. Agradecemos a Deus 
pelo zelo missionário da Irmã Maria Igna e confiamos que agora temos uma grande intercessora no 
céu. 
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