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Faleceu a Sra. Elisabeth Honsel Schneider 

 

No início do ano, recebemos a notícia de que a Sra. 

Elisabeth Honsel Schneider havia falecido em Bocholt, 

Alemanha, em 22 de dezembro de 2019. A Sra. Schneider 

era uma das parentes da Irmã Maria Aloysia com quem 

estávamos em contato e de quem muitas irmãs devem 

lembrar. Por muitos anos, ela recebia as irmãs 

peregrinas em sua casa em Bocholt, alegrava-se em 

compartilhar o que sabíamos da Irmã Maria Aloysia e se 

interessava muito pelos novos empreendimentos da 

Congregação que sua parente havia fundado.  

 

 

 

A Sra.  Schneider era a esposa do Sr. Werner Schneider, 

aquele que pesquisou a árvore genealógica da família 

Pirick - Wolbring - Honsel nos anos 70 e 80 do século 

passado e transcreveu as cartas da Irmã Maria Aloysia, 

na época, mantidas na família Honsel. Ele, também, é o 

autor do livro “Transformar pedras em ouro”, livro que 

contém as cartas e que é bem conhecido de todas as 

irmãs. Quando em 2000, a família presenteou a 

Congregação com as cartas originais por ocasião do 150º 

Aniversário de Fundação, o Sr. Schneider já havia 

falecido, mas a sua esposa estava presente nesse 

momento significativo que aconteceu na fazenda do seu 

irmão Klemens Honsel e, após o evento, recebeu o 

grande grupo de irmãs em sua casa em Bocholt. 

 Como a notícia de sua morte não chegou até nós 

imediatamente por causa dos feriados, nenhuma irmã de 

Notre Dame participou do funeral, mas a Sra. Schneider e 

a sua família foram incluídos em nossas orações ao redor 

do mundo. Também, na Casa Mãe, celebramos uma 

Santa Missa em Memória da Sra. Schneider no dia 20 de 

janeiro de 2020. Um presente especial foi que, a 2 de 

fevereiro, três irmãs puderam participar de uma missa 

após seis semanas de sua morte, em Bocholt. A Irmã M. 

Elke Baumann, da Casa Mãe, que estava em Coesfeld na 

ocasião, a Irmã M. Margret Koch e a Irmã M. Marthrud 

Berkemeier, que havia morado em Bocholt por mais de 

30 anos e conhecia bem a Sra. Schneider, foram até 

Bocholt para a ocasião. Foi uma experiência emocionante 

para as três irmãs participarem da Missa em memória da 

Sra. Schneider celebrada na Liebfrauenkirche, uma igreja também conhecida pela Irmã M. Aloysia. A igreja havia sido 

destruída em 1945, mas o altar havia ficado intacto, sendo a igreja reconstruída posteriormente.  
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Após a missa, a família Schneider convidou as irmãs para o 

almoço e, a boa conversa com diferentes membros da família, 

fez o tempo passar muito rapidamente. Foi interessante saber 

que vários membros da família trabalham na área da medicina 

ou prestam assistência a migrantes ou crianças que vivem em 

situações de risco e grupos semelhantes e ajudam pessoas que 

trabalham em países de missão. Alguém poderia se perguntar se, 

por traz disso, não estaria o espírito da Irmã Maria Aloysia... 

Agradecidas por estes enriquecedores momentos, as irmãs se 

despediram prometendo continuar a incluir a família Schneider 

em nossas orações. Alguns membros da família estão planejando 

visitar a exposição sobre a história da Congregação, em Coesfeld 

ou visitar a Casa Mãe, em Roma. Será um prazer retribuir a 

hospitalidade e continuar mantendo contato com a Família 

Schneider. 


