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IRMÃ  MARIA MAGDELENE  ND 5607 
 
Agnes MIDDENDORF 
 
 
Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha 
 

Data e local do nascimento: 01 de junho, 1935 Langwege/Dinklage, Vechta 

Data e local da profissão: 12 de agosto, 1960 Coesfeld 

Data e local do falecimento: 16 de janeiro, 2018 Coesfeld, Kloster Annenthal 

Data e local do funeral: 23 de janeiro, 2018 Cemitério Conventual, Coesfeld 

 
“Todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, 

foi a mim mesmo que o fizestes”. (Mt 25, 40) 

 

A Irmã Maria Magdelene, Agnes Middendorf e seu irmão gêmeo, nasceram em Langwege/Dinklage, 

Vechta. Juntamente com 8 irmãos, 3 irmãs e uma irmã adotiva, ela teve uma infância feliz e tranquila na 

estabilidade da sua casa paterna. Como a família morava em meio a um bosque, Agnes e seus irmãos 

desenvolveram uma estreita relação com a natureza. O vigor e a fé profunda de seus pais, tiveram 

influência na sua vida mesmo depois da morte deles. A estreita relação com seus irmãos e os outros 

membros da família que continuava a crescer, foram importante fundamento para a sua vida, seu 

sustentáculo até a morte. 

Em 1941, Agnes ingressou na escola. Depois de completar sua escolaridade, ajudou na casa dos pais e, 

mais tarde, trabalhou em uma fazenda e em diferentes famílias.  

Enquanto trabalhava em nosso orfanato em Damme, Agnes conheceu a Congregação e, em outubro de 

1957, pediu admissão ao noviciado das Irmãs de Notre Dame em Coesfeld. 

Após sua formação religiosa, Irmã Maria Magdelene exerceu o apostolado em várias casas da nossa 

Congregação, especialmente no campo da educação. Por muitos anos, trabalhou no Vinzenzwerk 

Handorf e.V., uma casa para crianças em Münster-Handorf. Ao deixar este apostolado para fazer um 

curso de especialização, seu grande empenho, sua competência, sua sensibilidade e seu modo de 

auxiliar os que lhe eram confiados, tiveram especial reconhecimento. 

A Irmã Maria Magdelene recebeu formação especial como professora para crianças com necessidades 

especiais a fim de melhor poder atender os marginalizados. Por 12 anos, com grande dedicação, 

trabalhou em uma comunidade para os sem-teto em Hamm. Esta comunidade era administrada pela 

Caritas Alemã. A Irmã M. Magdelene trabalhou em uma creche para crianças, ao mesmo tempo em que 

ajudava indivíduos e famílias. Ela conseguiu desenvolver a confiança entre os moradores e estabelecer 

contatos com a paróquia. 

Na comunidade dos sem-teto também havia numerosas famílias de ciganos. Este apostolado foi o ponto 

alto na sua vida já que ela queria trabalhar com ciganos desde quando tinha 14 anos de idade. Ela 

conquistou sua confiança e seu respeito. Era carinhosamente chamada de “Mãe dos Ciganos”. 

Reconhecendo e honrando o seu serviço dedicado, Irmã Maria Magdelene foi premiada com a Honra ao 

Mérito do Estado da Renânia do Norte-Vestefália pelo Ministro-Presidente, Johannes Rau, em 28 de 

setembro de 1995.  

A pedido de Reinhard Lettmann, bispo de Münster, a Irmã Maria Magdelene disponibilizou assistência 

pastoral voluntária para os ciganos de 2006 a 2014. Irradiando esperança e otimismo, ela fez muito bem 

no meio deles. Ela acreditava, e ajudou outros a acreditar, que Deus ama a todos e que todos merecem 

respeito e estima. 

Quando se aposentou, pode dedicar mais tempo ao seu amor pela natureza no Kloster Annenthal. 

Todas nós lembramos dela criando 10 gansos, por exemplo. 

Os últimos anos da sua vida foram marcados pela doença. Neste processo de entrega, ela foi 

acompanhada afetuosamente. 

Certamente, o Senhor a receberá em Sua glória de braços abertos! 


