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 “Ecce ancilla Domini!” – “ Eis aqui a serva do Senhor!” (Lc 1,38) 
 

Irmã Maria Salome, Maria Kemper, era a mais velha de 6 irmãos. 
De 1930 a 1938, frequentou o ensino primário e secundário em Vreden, completando seus estudos 
com grande sucesso. Depoimentos sobre a sua vida sublinhavam sua diligência, seu interesse e 
sua perseverança. De 1939 a 1942, formou-se no programa de aprendizagem comercial em 
Vreden. Mais uma vez, se destacou nos estudos e continuou trabalhando na empresa. 
Maria tinha grande ligação com sua paróquia e, alegremente, participava nas actividades da 
mesma. O contato com as Irmãs no Josefshaus teve grande influência sobre ela, especialmente, 
durante os anos do nacional-socialismo. Josefshaus foi núcleo de um movimento de resistência 
contra Hitler, perseguidor da igreja, dos sacerdotes e dos religiosos. Maria integrava este 
movimento de resistência, juntamente com outras pessoas de Vreden. Enraizada na fé, com 
bravura, enfrentou o interrogatório da Gestapo. 
Em 1946, Maria pediu admissão ao noviciado das Irmãs de Notre Dame em Mülhausen, no Baixo 
Reno. Após sua formação religiosa, durante vários anos, trabalhou como secretária escolar em 
Oldenburg. De 1959 a 1976, fez parte da equipe de administração provincial da Liebfrauenburg, em 
Coesfeld. Grande empenho, confiabilidade e disponibilidade eram suas características. 
Tendo um coração para os pobres, a Irmã M. Salome percebia as necessidades deles e, 
juntamente com nossa falecida Irmã M. Gesina, faziam a entrega de produtos para as missões no 
Brasil e para as coirmãs em Berlim Oriental, separadas por causa do muro. De 1976 a 2011, Berlim 
Ocidental foi o centro da sua vida e apostolado tendo sido um período frutífero e enriquecedor. 
A Irmã M. Salome continuou sua formação frequentando programas sociais, teológicos e pastorais 
em Münster e frequentando a Academia Teológica e Pedagógica em Berlim, o que lhe conferiu a 
qualificação de Agente de Pastoral na Diocese de Berlim em 1980. Nesta função, não só trabalhou 
na paróquia, mas também no Ordinariado Episcopal e como secretária do Conselho Plenário. A 
cooperação com o Cardeal Meisner, com quem esteve em contato durante muitos anos, foi muito 
enriquecedor para ela. 
A queda do muro de Berlim em 1989 e as alterações causadas na sociedade Alemã, foram um 
novo desafio para a Irmã M. Salome, ou seja, construir pontes entre os corações e as mentes das 
pessoas da parte oriental e ocidental. A partir de 1992, Irmã M. Salome trabalhou como voluntária 
em uma instituição para idosos. Lá, também, exerceu o seu apostolado com grande empenho, 
acompanhando os residentes, oferecendo apoio espiritual, aprofundamento da fé e levando-lhes 
esperança. 
Em 2011, deixou Berlim e mudou-se para Coesfeld onde encarou o desafio de adaptar-se a uma 
nova situação. As Irmãs e os funcionários da enfermaria ajudaram-na a integrar-se no novo 
ambiente. 
Em paz e tranquilidade ela pode preparar-se para a última vinda do senhor. Descanse em paz! 


