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“Coragem, sou Eu.” (Mt 14, 27) 

 A Irmã Maria Magdalene, Maria Roeseling, cresceu em Colônia com seu irmão dois anos 
mais velho. Sua infância e juventude foram marcadas por graves perdas. Quando Maria tinha 
11 meses, sua mãe faleceu. Até terminar o ensino primário (1947-1951), uma irmã da mãe 
cuidava da casa e nos seis anos seguintes, houve diferentes empregadas. Maria teve que 
assumir responsabilidades pela família enquanto frequentava uma moderna escola de 
gramática. 

 Ela tinha um relacionamento muito próximo com o irmão e com o pai, que havia sido 
“seu melhor professor”, principalmente com relação ao incentivo na área musical e ao estudo. 
A música doméstica com o pai e o irmão aos domingos, era uma alegria especial para ela. No 
entanto, essa alegria terminou repentinamente quando o pai faleceu de uma doença grave no 
dia de Ano Novo em 1960. Assim, ele não pôde estar presente na formatura de Maria em 1961.  

 Depois da escola de gramática, Maria frequentou a faculdade de pedagogia em Colônia 
para tornar-se professora de escola primária. Passou nos exames estaduais com sucesso. 

 Em 1967, Maria pediu para ingressar em nossa Congregação em Coesfeld. Depois de 
completar sua formação religiosa, de 1970 a 2005, deu aula de alemão, matemática e religião 
em nossa escola técnica em Coesfeld. Era professora dedicada, preocupando-se 
especialmente com a promoção dos alunos mais fracos. Era amigável, paciente e divertida. 
Continuou acompanhando muitos dos seus alunos, mesmo depois da formatura. Era estimada 
e respeitada por todo o corpo docente. 

 Com especial interesse acompanhava as jovens que prestavam um Ano de Serviço 
Social Voluntário, como missionárias a tempo, com nossas irmãs no exterior. 

 Durante décadas, atuou como organista e regente de coral em nossa comunidade. Era 
com grande alegria e comprometimento que preparava e acompanhava nossas celebrações 
litúrgicas. Após sua aposentadoria, trabalhou por vários anos em um centro para idosos em 
Coesfeld, onde preparava a liturgia e os momentos de oração. Este serviço foi realizado com 
prazer. 

 Além da celebração Eucarística, a Irmã Maria Magdalene hauria sua força espiritual da 
espiritualidade de Júlia Billiart, nossa mãe espiritual, bem como da espiritualidade do 
Movimento dos Focolares. Tinha grande devoção a Nossa Senhora e a tinha como modelo, 
aquela que havia depositado toda a sua confiança na providência de Deus, mesmo em 
situações difíceis e incompreensíveis. Esse fundamento religioso ajudou a Irmã Maria 
Magdalene a aceitar várias doenças que ela teve de suportar por muitos anos. 

 Ela sabia que era cuidada por sua comunidade, por sua família e amigos que a 
acompanharam, especialmente, durante a última fase da sua vida, e pela equipe da 
enfermaria. Que as palavras “Coragem, sou Eu” agora se tornem realidade para a Irmã M. 
Magdalene na glória do céu. 


