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 “Eu sou o Bom Pastor”. (Jo 10,11) 
 

Irmã Maria Reginfried, Lucia Borgmann, era filha de Anton Borgmann e sua esposa Thekla, 
Pohlabeln de casa, ambos agricultores. Juntamente com seus cinco irmãos, Lucia desfrutou de uma 
infância bem cuidada. 

Depois de completar o ensino fundamental e médio em 1954, trabalhou na área rural dos pais. 
Durante sua infância e juventude, a saúde debilitada se tornou óbvia. Para frequentar o ensino 
fundamental, foi morar com o tio padre, em Schapen, no condado de Lingen. Lá frequentou uma 
escola particular de economia de 1956 a 1958. Em Coesfeld, frequentou a escola de economia 
doméstica por um ano e a faculdade de pedagogia para a educação infantil por dois anos. Na 
Páscoa de 1961, Lucia completou essa formação. Voltou para a fazenda dos pais por um curto 
período, porque em 27 de maio de 1961 começou o postulado no Liebfrauenburg em Coesfeld, que 
era o Centro Provincial. Em 3 de março de 1962, fez vestição e recebeu o nome religioso de Irmã 
Maria Reginfried. 

Após sua primeira profissão, a Irmã Maria Reginfried trabalhou em várias creches na Província, por 
exemplo, em Bocholt, Gelsenkirchen, Nottuln e Ramsdorf. De 1970 a 1973, foi diretora da Casa da 
Criança em Marienbrink. Sua saúde debilitada se manifestava sempre de novo. Uma deficiência 
congênita dos pulmões e a deformação da coluna a levavam a internações constantes em hospitais 
e demandavam longos períodos de repouso. 

Em 1973, Ir. Maria Reginfried mudou-se para Nottuln. Começou a exercer um novo apostolado na 
secretaria da escola elementar. O que aprendera na faculdade de economia lhe foi muito útil e, 
rapidamente, aprendeu a fazer o trabalho. Fazia a contabilidade com responsabilidade e cuidava 
dos salários dos professores. Por décadas, foi a mão direita da liderança da escola. Acompanhou o 
desenvolvimento da escola com grande interesse e se sentia intimamente ligada à comunidade 
escolar.  

Cuidar das flores era seu passatempo preferido e ela possuía um "dedo verde". 

Com o passar do tempo, sua dificuldade para respirar aumentou. Precisava de um aparelho de 
oxigênio para poder viver e trabalhar. No verão de 2017, com o coração despedaçado, despediu-se 
da escola e mudou-se para o Kloster Annenthal, Coesfeld. Depois de um certo tempo, passou a 
usar oxigênio constantemente. Nossos colaboradores cuidaram da Irmã Maria Reginfried com 
carinho. Especialmente, a Irmã Kerstin Maria a apoiou com sua presença e lhe deu muito amor e 
atenção. 

No início da tarde de 15 de maio de 2019, a Irmã Maria Reginfried faleceu calmamente. Com ela, 
rezamos o Salmo 23: “A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha 
vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre”.  

Cremos, firmemente, que a Irmã Maria Reginfried voltou para Deus, nosso Pai.  


