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Sophia INKMANN

Província Maria Regina, Coesfeld, Alemanha

Data e local do nascimento: 28 de junho, 1932 Lüdinghausen
Data e local da profissão: 30 de agosto, 1955 Coesfeld
Data e local do falecimento: 20 de junho, 2020 Coesfeld, Kloster Annenthal 
Data e local do sepultamento: 25 de junho, 2020 Cemitério Conventual, Coesfeld

“Aqui estou, Senhor, diante de Vós. Minhas mãos estão vazias. Enchei-me com a vossa presença”.

Irmã Maria Therese era a mais velha de 7 filhos e recebeu o nome de Sophia. Em seu 
curriculum vitae, escreveu: “Cercada pelo carinho de meus pais, passei uma infância 
despreocupada”. O pai era alfaiate e a mãe desenvolvia as tarefas domésticas. As crianças foram 
criadas na fé católica praticada pela família e, foi ali, que a base da fé realista de Sophia foi lançada. 

O jardim de infância e as escolas que Sophia frequentou eram administradas por religiosas, 
o que proporcionava condições favoráveis para continuar crescendo na fé cristã. Sophia foi interna 
na Escola Notre Dame de St. Michael em Ahlen, onde conheceu as Irmãs de Notre Dame. Formou-
se como professora de jardim de infância, trabalhou como diretora de lares infantis e líder de 
grupos de jovens em diferentes escolas conventuais. Depois de trabalhar num sanatório para 
crianças em Königsfeld por um ano, seguiu seu chamado à vida religiosa, desejo já há muito 
acalentado. Em 1953, aos 21 anos, ingressou nas Irmãs de Notre Dame em Coesfeld. (Sua irmã 
mais nova tornou-se franciscana em Nonnenwerth). Os primeiros anos no convento foram um 
período desafiador para esta jovem independente. Na vestição, recebeu o nome de Irmã Maria 
Therese. De 1968 a 1970, frequentou a faculdade de pedagogia social em Münster.

Por quase 50 anos, trabalhou em diferentes instituições educacionais e sociais da 
Congregação, como creches, lares de crianças, lares de recreação para mães e filhos. Era 
pedagoga nata, possuía uma autoridade natural. Por causa de suas habilidades e conhecimentos 
profissionais, foi incumbida da administração da instituição onde trabalhava logo no início de sua 
atividade profissional. E, além disso, muitas vezes, ainda desempenhava a função de superiora 
local. Em 1997, assumiu a responsabilidade pela casa de hóspedes St. Josef em Garmisch-
Partenkirchen. 

Irmã Maria Therese era uma pessoa aberta e agradável no relacionamento com as pessoas, 
esforçando-se para ouvi-las e compreendê-las. Acompanhava assuntos atuais com interesse e 
reflexão crítica. Era aberta a mudanças, seja em seu trabalho educacional, seja na Igreja ou na 
congregação. Lamentava que a implementação dos decretos do Concílio (1962-1965) já não eram 
considerados um tópico importante logo após os novos começos. Em relação a Roma, seu desejo 
era de que o futuro papa continuasse a implementar a renovação iniciada pelo Papa Francisco. 
Durante anos, era assídua leitora da mais recente literatura espiritual existente.

Em 2016, ao dar uma entrevista, foi convidada a dizer uma palavra às irmãs jovens. Seu 
conselho foi de que as jovens pensassem na Congregação como um todo, mantivessem os olhos e 
os ouvidos abertos, buscassem novos caminhos e assumissem riscos. 

A Irmã Maria Therese tinha clareza quanto ao uso do tempo da sua aposentadoria. Queria 
usá-lo para o silêncio e a oração. Muitas vezes era vista em meio a natureza. Em abril de 2018, 
mudou-se de Vechta para o Kloster Annenthal em Coesfeld para ter melhores cuidados de saúde 
em sua idade avançada. Com as forças diminuindo, era agradecida por toda a ajuda recebida e, 



calmamente, aguardava a hora da sua morte. Estamos certas de que o Senhor atendeu o desejo 
da Irmã Maria Therese de estar com Ele.


