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“A veneração da Bem-aventurada Maria dos Após-
tolos está essencialmente ligada à veneração do 
Fundador, Padre Jordan, porque dentre os que 
seguiram os caminhos propostos por ele, ela foi 
a primeira a ser beatificada pela Igreja.”

Dessa forma, o décimo sétimo Capítulo Geral dos Sal-
vatorianos, realizado em Logroño em 2006, formu-
lou a quinta recomendação para promover a veneração 
do Padre Francisco Maria da Cruz Jordan, Fundador da 
Família Salvatoriana (que inclui Salvatorianos Padres, 
Irmãos, Irmãs, bem como Leigos Salvatorianos), confir-
mando o significado da pessoa da Beata Maria dos Após-
tolos para a inteira Família Salvatoriana. Justamente 
por isso, é natural que o novo volume da série de opús-
culos intitulada “Salvatorianos que vale a pena conhecer”,  
publicada a partir de  2005, possa incluir a Biografia da 
Baronesa alemã Therese von Wüllenweber, hoje conhe-
cida como Beata Maria dos Apóstolos. 

A série mencionada foi aberta com a Biografia do 
Servo de Deus, Padre Francisco Maria da Cruz Jordan, 
fundador dos Salvatorianos, seguida pela Biografia de 
seu primeiro colaborador, Padre Boaventura Lüthen, 
SDS. 

Como ramo masculino da Congregação Religiosa fun-
dada por Padre Jordan, nós estamos muito felizes por 
participar da celebração do Primeiro Centenário da mor-
te de Madre Maria dos Apóstolos (25 de dezembro de 
1907) com esta modesta publicação, que queremos ofe-
recer às nossas Irmãs Salvatorianas, como um pequeno 



presente. Nós também a  consideramos um importante 
elemento para a realização da decisão do Décimo Sétimo 
Capítulo Geral em Logroño, que acima citamos.  

Ao mesmo tempo, quero expressar minha mais pro-
funda gratidão ao Padre Scott Jones, SDS, autor do pre-
sente opúsculo que assumiu a responsabilidade de escre-
ver, com apoio da Comissão Histórica Internacional da 
qual é membro. 

Possa este livreto, publicado em sete línguas, alcan-
çar um grande público leitor de várias partes do mundo, 
apresentando-lhes a fascinante história de uma vocação 
que frutificou na glória do altar, motivada por uma con-
tínua atitude de busca, perseverante colaboração com 
Deus, laboriosa descoberta  da Divina Vontade, em hu-
milde submissão à direção espiritual. 

Roma, 16 de junho de 2007 

Padre Andrzej Urbański, SDS 
Superior Geral 
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Introdução

O século dezenove foi de grande crescimento para as 
congregações religiosas femininas de vida ativa. His-
toricamente, a maioria dos institutos femininos eram 
monásticos e estritamente enclausurados. Com início no 
século dezessete, os novos movimentos como as Filhas 
da Caridade, fundadas por Vicente de Paula, permitiram 
que mulheres participassem numa missão pública da 
Igreja. A onda de revoluções que varreu a Europa nos sé-
culos dezoito e dezenove, trazendo consigo a destruição 
de tantas instituições da Igreja, criou a necessidade ur-
gente de uma força-tarefa que pudesse ajudar a recons-
truir o mundo católico. As mulheres foram chamadas 
a responder a essa necessidade. Além disso, a descoberta 
do Novo Mundo levou a emocionantes e novas possibili-
dades de difundir o evangelho no estrangeiro. Mulheres 
também foram atraídas para essa missão. Como resulta-
do de tão grandes exigências e oportunidades de expan-
são, o número de congregações femininas comprometi-
das com o ensino, a enfermagem, o serviço social e os 
campos de missão se multiplicaram, enquanto a Igreja 
tentava compreender tal posição social e vocação. Assim 
era o mundo no qual nasceu Teresa von Wüllenweber, 
a futura bem-aventurada Madre Maria dos Apóstolos. 

O objetivo desta curta biografia é oferecer ao leitor 
uma visão geral da vida de Madre Maria dos Apóstolos. 
Com muita freqüência, Madre Maria foi vista como mera 
receptora de uma missão apostólica de Padre Francisco 
Jordan, o Fundador dos Salvatorianos e das Salvatoria-
nas. Recentes estudiosos salvatorianos, especialmente as 
contribuições do Grupo Internacional de Estudos Maria 
dos Apóstolos (patrocinado pela Congregação das Irmãs 
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do Divino Salvador) mostraram que Madre Maria rece-
beu, ainda muito jovem, um carisma do Espírito Santo 
profundamente apostólico e orientado para as missões. 
Ao longo de toda a sua vida, esse carisma amadureceu 
com ela. A vocação de Madre Maria se desenvolvera 
tanto que, ao se encontrar com Padre Jordan aos 04 de 
julho de 1892, ela e Padre Jordan reconheceram um/a 
no/a outro/a uma visão comum, um dom partilhado do 
Espírito Santo. A resultante colaboração de ambos con-
duziu à fundação da Congregação das Irmãs do Divino 
Salvador. 

Na preparação deste trabalho, o autor confiou plena-
mente na pesquisa das colegas salvatorianas.  Ele dirige 
a elas o/a leitor/a que deseja um estudo mais profun-
do sobre Madre Maria. O Grupo de Estudos Maria dos 
Apóstolos publicou diversos textos que focalizam a vida, 
o ministério e a espiritualidade de Madre Maria, incluin-
do Neuwerk: Teresa von Wüllenweber, 1876-1888 (1994); 
da Irmã Ulrike Musick: Teresa von Wüllenweber: Madre 
Maria dos Apóstolos, Pequena Biografia (1989) e A Família 
da Bem-Aventurada Maria dos Apóstolos (1996); da Irmã 
Helene Wecker: Teresa von Wüllenweber e as Correntes de 
Seu Tempo (1993); e da Irmã Miriam Cerletty:  Diálogo por 
Carta entre Padre Francisco Maria da Cruz Jordan e Madre 
Maria dos Apóstolos,  1882-1907 (1997).  Esta série tam-
bém produziu uma nova interpretação inglesa da poesia 
de Madre Maria, pela Irmã Miriam Cerletty, intitulada: 
Caminhada Espiritual em Poesia: Poemas de Teresa, 1850-
1893 (1994). De Joan Timmerman: A Minha Estação Ain-
da Não Chegou - A Vida de Teresa von Wüllenweber (1969) 
é ainda uma valiosa contribuição para o estudo de Madre 
Maria, embora o leitor/a seja aconselhado/a a fazer uso 
dos mais recentes trabalhos sobre Madre Maria que con-
tém as inúmeras pesquisas feitas desde a publicação do 
livro de Timmerman. Inspirações sobre a personalidade 
de Madre Maria, bem como sobre o crescimento na auto-
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percepção da Congregação das Irmãs Salvatorianas, es-
tão bem documentados em “Madre Maria dos Apóstolos 
e as Origens da Segunda Ordem da Sociedade do Divino 
Salvador,” primeiro apresentados pela Irmã An Van-
dormael na Semana de Estudos Salvatorianos em Passau, 
2-5 Janeiro de 1989 e, depois ambos publicados em Fo-
rum, SDS (1989) e no Volume I dos Escritos Salvatorianos 
da Província dos USA: Carisma, História, Espiritualidade 
(1993). Finalmente, de Padre Pancrácio Pfeiffer: Padre 
Jordan e Suas Fundações (1931) e a biografia de Padre Jor-
dan, de Timotheus Edwein oferecem uma história deta-
lhada do Fundador e do crescimento dos Salvatorianos, 
enquanto ele viveu.  

No centésimo aniversário da morte de Madre Maria 
dos Apóstolos, a Sociedade do Divino Salvador deseja 
presentear as Irmãs do Divino Salvador com este peque-
no tributo a Madre Maria.  Por meio dele, possa a devo-
ção a ela continuar a se difundir. Nós temos uma grande 
dívida em relação a Madre Maria e a muitas Irmãs Sal-
vatorianas que exerceram apostolados conosco ao longo 
dos anos. Madre Maria continua a servir de modelo para 
todos os que persistem corajosamente numa vocação, 
mesmo quando os obstáculos de um período parecem 
intransponíveis. Continuando nossa caminhada para 
o futuro, celebramos a colaboração, que foi o sonho de 
Padre Jordan e Madre Maria. Sabemos que é só por meio 
dessa colaboração que podemos continuar a testemu-
nhar aos outros a bondade e a amabilidade de Cristo 
nosso Salvador e tornar o amor de Deus conhecido por 
todos os meios e modos que o amor de Cristo inspira. 

A Infância de Teresa von Wüllenweber

Teresa nasceu aos 19 de fevereiro de 1833, na casa de seus 
pais, Teodoro e Elisa von Wüllenweber, perto da cida-
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de de Mönchengladbach, no oeste da Alemanha.  Seus 
pais deram-lhe o nome de sua avó paterna, Teresa von 
Dwingelo. A família de Teresa era nobre e a casa onde 
ela cresceu, o Castelo de Myllendonk, era propriedade 
de sua família (sua mãe herdara parte dele, e os pais 
de Teresa adquiriram o restante após seu casamento). 
Teresa descreveu seu pai como um  “católico rigoroso” 
e “um autêntico homem de bem” e sua mãe como “dedi-
cada particularmente à piedade e às obras de caridade, 
e possuía qualidades raras”. O lar no qual Teresa cresceu 
era religioso e cheio de vida, porque eram cinco filhas, 
dentre as quais, ela era a primogênita.  Como criança ela 
teve uma governanta, mas quando chegou aos quinze 
anos, seus pais a enviaram a uma escola de internato 
em Liège, Bélgica. Originalmente ela deveria freqüentar 
uma escola com visão mais secular e sob o conselho de 
um amigo, o Bispo van Bommel, o pai escolheu a Escola 
Beneditina La Paix Notre-Dame. Nessa academia, Teresa 
recebeu educação completa em matemática, literatura, 
línguas (francês, alemão, inglês), ciências, costura, arte 
e música.  Teresa gostou de sua escola e de seu tempo em 
Liège.  Ela respeitava profundamente as Irmãs Benedi-
tinas que dirigiam La Paix Notre-Dame, mas captou ins-
tintivamente que a vida enclausurada das Beneditinas 
não era para ela. Manteve ligação com as Irmãs  de La 
Paix Notre-Dame por toda a sua vida e visitava a Abadia 
Beneditina sempre que podia .

Teresa voltou a Myllendonk em 1850 e assumiu a ta-
refa de ajudar sua mãe na administração da casa. Em 
fins de 1853 e princípios de 1854, ela assistiu a uma das 
muitas missões populares que os Jesuítas estavam pre-
gando pela Alemanha. Essa experiência familiarizou Te-
resa com a Espiritualidade Inaciana, e nela cresceu uma 
paixão tanto pelos Jesuítas como por missões estrangei-
ras.  Ela foi influenciada especialmente pelo Padre Phi-
lipp von Mehlem, um pregador missionário Jesuíta que 
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promoveu intensamente o trabalho dos missionários. 
Marcando presença numa segunda missão jesuíta em 
1857, Teresa escreveu um poema dedicado aos Jesuítas, 
no qual expressou seu grande amor pelo carisma deles: 

“Ao Salvador, a quem vos consagrastes, por quem lutais 
com tanto empenho, queremos também nós pertencer 
inteiramente, viver só para Ele. Só isto vos pode alegrar”. 

O fervor apostólico-missionário dos Jesuítas ressoou 
claramente no coração de Teresa, mas não havia ramo 
feminino dos Jesuítas onde ela pudesse entrar. 

Teve influência na vida de Teresa um retiro que ela 
fez em 1856 com sua mãe e uma irmã num convento 
franciscano em Nonnenwerth, uma ilha perto de Bad 
Honnef, junto ao Reno. O tema do retiro refletiu aqueles 
das missões populares: o destino humano, um exame da 
própria vida, o problema do mal, a renúncia de si exi-
gida para quem segue Cristo. Esse retiro foi tão signi-
ficativo para ela que escreveu um poema com o título 
Nonnenwerth: 

“Também eu, um dia, o mundo deixei, 
e para esta ilha me retirei. 
Ali uns dias eu fui passar! 
para somente a Deus buscar! 
Ao céu muitas vezes o olhar voltei, 
Depois à terra novamente tornei
E longamente pensativa fiquei...
Não me decidindo, nada iniciei.” 

Teresa voltou desse retiro mais convencida de que 
seu chamado era para alguma forma de vida religiosa. 
Seguindo a missão jesuíta de 1857 em Schiefbahn, Teresa 
vibrava no desejo de entrar numa congregação que se de-
dicasse às missões. Ante a sugestão de Padre von Meh-
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lem, Teresa pediu admissão nas Religiosas do Sagrado 
Coração, uma congregação fundada por Santa Madalena 
Sofia Barat e Padre Joseph Varin, SJ, em 1800. Enquanto 
estava incerta do lugar de sua vocação, ela soube que as 
religiosas do Sagrado Coração tinham uma espiritualida-
de inaciana e esperava que as Irmãs pudessem provê-la 
com alguma orientação.

Amadurecendo na Vocação 

Teresa iniciou seu noviciado no convento de Blumenthal, 
na Holanda, em agosto de 1857 e emitiu os primeiros vo-
tos em setembro de 1859. Apenas algumas semanas após 
a entrada de Teresa, sua mãe faleceu vítima de um derra-
me. Enquanto teria sido fácil sair, especialmente saben-
do da profunda dor pela qual a família estava passando, 
Teresa decidiu permanecer. Nesse ínterim, ela aprendeu 
mais sobre a vida e o carisma da congregação na qual 
entrou. A congregação do Sagrado Coração se dedicava 
à educação de meninas e moças, especialmente das clas-
ses sociais mais altas. Elas dirigiam também algumas es-
colas para os pobres e estavam engajadas igualmente em 
trabalho missionário, mas Teresa não foi designada para 
nenhum desses dois apostolados. Em vez disso, suas su-
perioras a enviaram a ensinar em Arendorf, Westphalia 
em 1860. Em 1861, ela foi transferida para o convento 
delas, em Orleans. Teresa achou a vida comunitária vi-
vida pelas Irmãs do Sagrado Coração muito desafiadora, 
uma vez que observavam (naquele tempo) uma clausu-
ra relativamente estrita. Além disso, ela descobriu que 
o apostolado do ensino direcionado a meninas e moças 
de famílias ricas não estava realizando a vocação que ela 
recebera de Deus. Ela lutou por alguns anos, esperando 
que a vontade de Deus se tornasse clara por meio de suas 
superioras. Ela chegou mesmo a pensar que precisaria 
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se transferir para outra comunidade ou deixar a vida 
religiosa e começar novamente. Após dialogar com suas 
superioras, foi concluído, entre ambas as partes, que 
a vocação de Teresa não era com as Irmãs do Sagrado 
Coração e ela saiu em 1863. A saída de Teresa não foi de 
modo algum amarga; ela manteve amizade com as Ir-
mãs do Sagrado Coração por toda a sua vida. Anos mais 
tarde ela disse a Padre Jordan que era mais fácil para 
ela ser superiora, porque tinha feito a experiência de 
muitos exemplos positivos na Congregação do Sagrado 
Coração.  

Teresa voltou para casa somente por um dia e depois 
seu pai a levou ao mosteiro da Visitação em Mülheim. 
A Ordem da Visitação, fundada por Francisco de Sales 
e Jane Frances de Chantal no começo do século dezesse-
te, originalmente tencionava ser uma congregação apos-
tólica feminina de vida ativa. Realmente, Teresa foi atra-
ída para a espiritualidade salesiana expressa nos escritos 
de Francisco de Sales. Contudo, no tempo da fundação 
da Ordem da Visitação, a lei eclesial referente às Irmãs 
ainda exigia clausura estrita, e assim a comunidade em 
Mülheim continuou esta prática. Tendo já experimen-
tado diversos anos de vida conventual tradicional, ela 
reconheceu imediatamente que a vida enclausuradada 
das Irmãs professoras da Visitação não era para ela. 
Após a permanência de poucas semanas, Teresa voltou 
a Myllendonk para continuar seu discernimento. 

Em Myllendonk, Teresa se engajou na tarefa de aju-
dar a administrar a casa, cuidando de sua irmã Luisa, 
que estava doente. Após mais diversos anos de reflexão 
sobre o seu chamado, ela fez a terceira tentativa de en-
trar numa congregação religiosa, as Irmãs da Adoração 
Perpétua e Ajuda para as Igrejas Pobres em Bruxelas, 
Bélgica. Essa congregação, fundada por Anna de Meeus 
em 1857, era dedicada à devoção eucarística e ao trabalho 
pastoral entre os pobres. As Irmãs não tinham clausu-
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ra nem usavam o hábito religioso. Teresa entrou como 
noviça em março de 1869 e passou algum tempo ensi-
nando alemão aos empobrecidos em Liège. Enquanto 
valorizava muito sua experiência com as Irmãs e adqui-
ria importante treinamento ministerial, Teresa decidiu 
não emitir seus votos como membro da congregação e 
voltou pela terceira vez a Myllendonk. Ela deu poucas 
explicações, com exceção do que escreveu muitos anos 
mais tarde: “Se elas tivessem vindo à Alemanha, talvez 
eu tivesse entrado...”.

Após sua volta a Myllendonk, houve dois eventos-
chave que alteraram o curso de vida de Teresa. Primeiro 
foi designado um novo pároco para Neuwerk em 1872: 
Monsenhor Ludwig von Essen, um sacerdote que estava 
profundamente comprometido em apoiar as missões.  
Ele apresentou Teresa ao Bispo Raimondi, o Vigário 
Apostólico de Hong Kong.  Raimondi e von Essen enco-
rajaram Teresa a estabelecer uma fundação missionária. 
Aos 25 de abril de 1875, Teresa fez um voto particular 
que toda a sua vida seria vivida inteiramente pela causa 
das missões. Alguns meses mais tarde, aos 10 de agosto, 
ela escreveu sobre este zelo um poema intitulado “Aspi-
rações:”

Quando ouço falar em Missões, 
sinto em mim um impulso,
Tanto amor, tanta ansiedade,
Que só então experimento em mim.

Meus anos vão se encurtando,
meus cabelos branqueando;
mas este amor no coração
não enfraquece, sempre cresce.

Uma só coisa almejo,
servir às missões eu tanto desejo.
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Fazer algo pelas missões!
Alguma coisa muito especial.

Quem me deu este fervor,
quem me deu tão grande ardor?
Não vem ele do meu Salvador,
e a Ele também me conduz?

A Ti me entrego inteiramente,
para tudo o que quiseres.
Na humildade, ocultamente,
qual pobre instrumento Teu!

E quando no leito da morte eu jazer,
direi: vê que tudo aconteceu.
O que na vida sempre te acompanhou,
eis que se desenvolveu!...

Um segundo evento importante aconteceu em no-
vembro de 1875, quando Teresa alugou a velha Abadia 
Beneditina de Neuwerk (que por fim ela comprou). Ela 
se transferiu para essa casa em março de 1886 e, pela 
primeira vez, aos 43 anos de idade, Teresa viveu fora 
de uma vida estruturada de família ou de congregação 
religiosa. Ela esperava estabelecer em Neuwerk uma co-
munidade quase religiosa com mulheres internas com as 
quais ela rezaria e se engajaria em trabalhos de caridade.   
Isso incluía o cuidado de órfãos e o ensino de habilida-
des domésticas, canto e ensino de artesanato aos domin-
gos para moças que trabalhavam numa fábrica (o que 
oferecia também oportunidade de catequizá-las). Essa 
fundação em Neuwerk, a que ela deu o nome de Insti-
tuto Santa Bárbara, passou pela experiência de muita 
troca de membros, porque diversas mulheres passavam 
lá breves períodos de tempo discernindo sua vocação. 
Muitas eram aposentadas, completamente inadequadas 
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por causa da idade avançada e da expectativa de que elas 
podiam simplesmente se aposentar no Instituto. Além 
disso, a Revolução Cultural proibiu o estabelecimento 
de novas congregações religiosas, o uso do hábito e todo 
tipo de ministério público, e assim, ao menos externa-
mente, o Instituto de Teresa tinha que ter aparência se-
cular. Teresa esperava filiá-lo a uma congregação femi-
nina maior fora da Alemanha (a fim de receber o status 
canônico), e assim, a partir do tempo de sua fundação, 
ela explorou várias possibilidades. Esses contatos in-
cluíam o Instituto das Filhas do Divino Amor na Suíça, 
a Congregação do Verbo Divino do Padre Arnold Janssen 
na Holanda (que, nesse tempo não tinha o ramo femi-
nino), e as Filhas de Maria, congregação religiosa femi-
nina, fundada na França em 1791 durante o Reinado do 
Terror, e de cujos membros não se exigiam nem o uso do 
hábito nem a observância da vida comunitária. Porém 
nenhuma dessas tentativas foi bem sucedida e Teresa 
continuou a rezar por um meio de expressar o chamado 
que ela recebera de Deus.  

Abrindo caminho  

Teresa estava agora próxima dos seus cinqüenta anos, 
e ainda não encontrara o que estava procurando. As op-
ções estavam se tornando mais limitadas, pois estava 
numa idade que poucas congregações religiosas con-
siderariam viável aceitá-la como uma candidata. Além 
disso, devido às restrições para um ministério público, 
resultantes da Revolução Cultural, o Instituto Santa Bár-
bara não tinha um objetivo claro e Teresa sabia que sim-
plesmente dirigir um Instituto não realizaria a vocação 
para a qual Deus a criara. Tudo isso mudou aos 12 de 
abril de 1882, enquanto ela estava lendo um anúncio de 
O Missionário, uma publicação da Sociedade Apostólica 
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Instrutiva. O objetivo da Sociedade era difundir e de-
fender a Fé Católica por todos os meios e modos, em 
casa e nas missões. A ênfase nas missões apelou Teresa 
e ela escreveu a Padre Bernard Lüthen (que era respon-
sável pelas regiões da Sociedade de língua alemã) e pediu 
admissão. Dia 20 de maio, Lüthen lhe respondeu com 
uma cópia de O Missionário, que incluía a descrição da 
Sociedade Apostólica Instrutiva. A Sociedade compre-
endia três níveis. O primeiro grau incluía aqueles que, 
como os Apóstolos, deixavam tudo para se entregar ao 
serviço do Evangelho. Eles abraçavam a castidade do 
celibato e trabalhavam exclusivamente pela Sociedade. 
Aqueles do segundo grau eram estudantes universitá-
rios que permaneciam em seus postos, enquanto se em-
penhavam pelo objetivo da Sociedade. Finalmente, os 
membros do terceiro grau participavam no apostolado 
de acordo com o seu estado de vida. Pessoas casadas, 
comerciantes, trabalhadores manuais, o clero secular… 
todos eram convidados a se considerarem membros do 
terceiro grau. Esses três graus não seriam comunidades 
separadas, mas todos os membros pertenceriam à mes-
ma Sociedade. A única diferença seria a intensidade do 
seu envolvimento.

A carta de Lüthen incluía um cartão de inscrição para 
o terceiro grau. Uma semana mais tarde Teresa respon-
deu à carta de Lüthen com uma generosa oferta: 

“Reverendo, existe alguma esperança de que, através de sua 
Sociedade, este meu Convento tão bem localizado, possa 
vir a ser uma Casa Missionária, inicialmente para mis-
sionários, com a condição de que eu possa continuar, em 
espírito fraterno, na direção da administração da casa..., 
na esperança de fundar aqui, mais tarde, uma congregação 
de Irmãs da Sociedade Apostólica Instrutiva? ...eu faria 
doação do Convento inteiro para esta finalidade”.



|  16

Quando Lüthen informou Jordan a respeito da oferta 
de Teresa, Jordan viu a mão da Divina Providência em 
ação. Ele fundara a Sociedade Apostólica Instrutiva em 
Roma seis meses antes, aos 08 de dezembro de 1881, com 
Lüthen, e um terceiro sacerdote, Frederick von Leonhar-
di como os primeiros membros (von Leonhardi saiu da 
Sociedade em janeiro de 1883). Jordan estava profun-
damente preocupado a respeito dos males da época, es-
pecialmente com o recrudescimento do secularismo que 
levou à anti-clerical Luta Cultural  em sua terra natal, 
a Alemanha. Ele acreditava que somente por meio de um 
movimento maciço de pessoas de todas as posições de 
vida, unidas no amor pelo Divino Salvador, a situação 
poderia ser revertida. A oferta de Teresa do seu Insti-
tuto Santa Bárbara permitiu a possibilidade de ancorar 
a Sociedade na Prússia, e assim, ele pessoalmente viajou 
a Neuwerk em princípios de julho de 1882 para encontrar-
se com ela.   

Teresa ficou impressionada com a personalidade de 
Jordan: “Alegria maior eu dificilmente poderia ter expe-
rimentado! Ele me causou a impressão de um humilde, 
autêntico e zeloso apóstolo. Ele me pareceu um santo en-
viado por Deus”.  Jordan permaneceu três dias e ficou 
claro que ambos descobriram um/a no/a outro/a um pa-
rentesco espiritual, a partilha comum de um carisma do 
Espírito. Reconhecendo o movimento de Jordan como 
aquele para o qual Deus a chamara, Teresa submeteu-se 
à orientação de Jordan. Antes de sair, ele deu a ela um 
novo programa diário para seguir, programa que refle-
te tanto a espiritualidade dos tempos como o padrão de 
práticas devocionais da maioria dos institutos religiosos. 
Esse programa incluía as Orações da Manhã, meia hora 
de meditação, Missa, quinze minutos de leitura spiritual, 
quinze minutos de Adoração Eucarística, um capítulo da 
Imitação de Cristo, o Pequeno Ofício da Mãe de Deus, as 
Orações da Sociedade, o Rosário e um exame diário. Ela 
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também deveria confessar e receber a Comunhão sema-
nalmente, meditar na Paixão cada quinta-feira à noite 
e participar da Missa uma vez por mês ou rezar o Rosário 
pela Sociedade. Pouco depois da partida de Jordan, Teresa 
escreveu um canto sobre a Sociedade intitulado “ Lírica,” 
para ser cantado com a melodia de  “O Sanctissima:”

Ó tu santa!
Antiqüíssima!
Única
Sociedade!
 Apostólica, 
 Zelosíssima,
 Abnegada
 Sociedade! 

Sempre propaga-te
por toda parte espalha-te
Envolve e renova
o universo!
 Atrai os pastores -
 atrai os professores -
 e virgens consagradas,
 Oh! Guia-os tu!

Converte nossa Pátria!
Dá a fé aos que não crêem –
aos órfãos proteção –
e a todos instrução!
 Dá fortaleza aos pais, 
 às mães santa disciplina,
 firmeza ao bodegueiro,
 e a todos santifica!

Aos sábios dá a luz 
à arte disciplina,
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o trabalho santifica -
Oh! Tudo isso dá!
 Teus dirigentes ilumina;
 inflama-lhes o coração!
 Que eles nada busquem,
 a não ser Jesus!

Ó tu santa!
Antiqüíssima!
Única...
Sociedade!
 Apostólica,
 zelosíssima,
 abnegada
 Sociedade!

Aos 05 de setembro de 1882, Teresa emitiu seus votos 
temporários privados no primeiro grau da Sociedade 
Apostólica Instrutiva, nas mãos de Padre von Leonhar-
di:

“Plenamente consciente do que estou fazendo, prometo 
obedecer ao Reverendo senhor J. B. Jordan, sacerdote e 
fundador da Sociedade Apostólica Instrutiva, em tudo que 
for lícito, e de viver no espírito da pobreza e na castidade, 
da mesma forma como tenho feito até agora. Com esta mi-
nha promessa, pretendo comprometer-me com o Revdo. 
João Batista Jordan, por enquanto para o período de um 
ano, a partir do dia de hoje”. 

É de se notar que era um acontecimento extraor-
dinário uma mulher ser admitida ao mesmo grau da 
Sociedade, como acontecia com os homens, sem nenhu-
ma distinção em termos de sexo. Isso demonstra que 
a intenção original de Jordan era que todos fossem um 
na comunidade. No dia seguinte, na presença do escri-
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vão, Teresa doou o Instituto Santa Bárbara à Sociedade 
Apostólica Instrutiva. Agora ela estava plenamente com-
prometida com a Sociedade e não havia mais volta. 

Contudo, a Sociedade em si estava passando por 
mudanças maiores durante esse período. No outono de 
1882, seu nome foi mudado de Sociedade Apostólica Ins-
trutiva para Sociedade Católica Instrutiva (para prevenir 
críticas de que a Sociedade estava usurpando a autorida-
de de ensinar da Santa Sé, que era o autêntico sucessor 
dos Apóstolos). Tanto para Jordan como para Teresa, foi 
uma triste mudança. Na primavera seguinte, (Domingo 
de Ramos) Jordan emitiu os votos religiosos nas mãos 
de seu confessor, tomando o nome de “Francisco Maria 
da Cruz”. Lüthen o seguiu uma semana depois, receben-
do o nome de “Boaventura.” Assim, seu estado canônico 
agora era o de membros de uma comunidade religiosa 
plena, com uma regra e hábito (que consistia de uma ba-
tina originalmente cinza, mais tarde preta, e na cintura 
um cordão com quatro nós, significando os conselhos 
evangélicos e o apostolado).  

O conceito de Jordan de como as mulheres se en-
volveriam na Sociedade também mudou nesse tempo. 
Uma vez que o regulamento canônico proibia homens 
e mulheres pertencerem ao mesmo instituto religioso, 
tornou-se necessário fundar uma congregação canoni-
camente separada para as Irmãs da Sociedade Católica 
Instrutiva. Jordan ainda acreditava que ambas as ca-
sas-mães precisavam estar sediadas em Roma, parti-
lhando uma visão e um carisma comuns, e assim foi lá 
que, no domingo de Páscoa de 1833, ele investiu com 
o hábito Amália Streitel e duas outras senhoras. Streitel 
era antes uma Irmã Franciscana transferida mais tarde 
às Carmelitas Descalças.  Enquanto estava no Carmelo, 
ela sentiu que Deus a estava chamando para combinar 
a contemplação Carmelita com a pobreza Franciscana. 
Ela saiu do Carmelo, uniu as forças com Jordan, que viu 
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nela as qualidades de liderar a nova fundação das Irmãs 
em Roma. Seu plano era que a pequena comunidade das 
Irmãs em Neuwerk, dirigida por Teresa, poderia even-
tualmente se unir com as Irmãs de Roma. Nesse ponto 
havia duas outras Irmãs com Teresa: Úrsula Rabis e Bár-
bara Mayr (que deixou o grupo em 1884).  Antes disso, 
ambas tinham sido parte de uma fundação anterior fa-
lida em Johannesbrunn. Jordan escreveu a Teresa na 
Sexta-Feira Santa daquele ano: 

“Penso muitas vezes na senhora, e não me esqueci de 
Neuwerk. Pode ser que no próximo outono a senhora e as 
outras Irmãs tenham de vir a Roma por algum tempo... 
Enquanto possível, devemos ter nossas casas centrais em 
Roma, no centro da cristandade, de onde algumas Irmãs 
serão enviadas às Missões”.  
    (23 de março de 1883)

Teresa ficou desapontada ao saber que a casa-mãe das 
Irmãs da Sociedade Católica Instrutiva seria em Roma, 
porque ela esperava que Neuwerk fosse seu centro.  Mes-
mo assim ela aceitou com plena confiança a decisão de 
Jordan como seu superior. Ele visitou Neuwerk no mês 
seguinte e, aos 31 de maio de 1883, Teresa emitiu seus 
votos perpétuos privados na presença de Padre Jordan, 
recebendo o nome de “Maria Teresa dos Apóstolos”. 
Mais tarde ela escreveu em seu diário: “... Tudo realizou-
se, para o bom Deus e para (o bem de) minha alma... fi-
nalmente – finalmente – para sempre – para sempre...”.

Em Roma, a pequena comunidade dirigida por Strei-
tel (cujo nome religioso agora era  “Francisca”) estava 
crescendo, mas aos poucos se tornou evidente que sua 
visão de vida religiosa diferia enormemente da visão de 
Jordan. Na opinião da Irmã Francisca, a comunidade de-
veria praticar uma pobreza estrita e total abstinência de 
carne, ovos e outros produtos diários. Jordan estava pre-
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ocupado que a observância religiosa proposta pela Irmã 
Francisca era mais apropriada à vida contemplativa do 
que a uma comunidade dedicada ao trabalho apostólico. 
Ele solicitava moderação. Além disso, ele sabia que se de-
vesse existir uma congregação de Irmãs, era importante 
para as comunidades de Roma e Neuwerk se tornarem 
mais familiarizadas. Ele chamou a Roma a Irmã Maria 
Teresa junto com a Irmã Úrsula Rabis, e enviou Irmãs da 
comunidade romana a Neuwerk (um pedido que a Irmã 
Maria Teresa fizera a fim de manter Neuwerk em sua 
ausência). Elas chegaram a Roma em julho de 1884, mas 
desde o início ficou claro para a Irmã Maria Teresa que 
este não era seu lugar. Ela acreditava que a forma de vida 
da comunidade romana não refletia a visão de Jordan 
e o próprio chamado dela e, assim, após passar apenas 
três meses lá, ela e a Irmã Úrsula voltaram a Neuwerk. 
Antes de sair de Roma ela prometeu a si mesma que pre-
feria morrer a sair da Sociedade e que permaneceria fiel 
a Jordan e à Regra da Sociedade. Pouco depois de sua 
partida de Roma, Jordan escreveu-lhe:

“O Senhor a terá reconduzido para Neuwerk, em boa saú-
de. Eu estava muito preocupado e aflito e só posso adorar 
a santa vontade de Deus. Sim, rezemos para que morra-
mos para nós mesmos e só vivamos para Cristo. Eu pedirei 
ao Senhor e Ele fará tudo bem feito, se nós perseverarmos 
com paciência e cumprirmos a Sua santa vontade”. 

(21 de agosto de 1884)

De volta a Neuwerk, a situação era igualmente grave, 
porque as Irmãs de Roma observavam uma vida comuni-
tária completamente diferente daquela da comunidade 
de Neuwerk, com refeições e orações diferentes. Jordan 
pediu à Irmã Francisca que ela mesma fosse a Neuwerk 
para corrigir o problema. A Irmã Francisca e a Irmã Es-
colástica Demmer chegaram a Neuwerk em setembro, 
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mas as coisas não melhoraram e todos os membros da 
comunidade romana voltaram a Roma no fim do mês.

Em Roma a situação piorou quando a visão de Jordan 
e de Streitel continuou a divergir. A experiência anterior 
de Streitel em duas congregações religiosas esclareceu-
lhe o tipo de vida religiosa que ela se sentia chamada 
a viver. As experiências de Jordan foram as de um sacer-
dote diocesano que entrara na vida religiosa em idade 
relativamente tardia e assim, sua forma de abordá-la 
era diferente. Além disso, a situação canônica de Strei-
tel logo se complicou com a revelação de que ela nunca 
fôra dispensada formalmente de seus votos francisca-
nos, e quando Jordan procurou esclarecimento, foi-lhe 
dito pelas autoriadades do Vicariato de Roma que ela 
teria de completar um novo noviciado e não podia servir 
como superiora durante esse tempo. Desentendimentos 
a esse respeito causaram a intervenção de Monsenhor 
Jacquemin, formado em direito canônico, que também 
atendia as Irmãs como confessor. A Irmã Escolástica 
e Jacquemin pediram ajuda no assunto ao Cardeal Vigá-
rio de Roma, e o resultado foi uma completa separação 
da comunidade romana das Irmãs da Sociedade Católi-
ca Instrutiva. Foi-lhes dado um novo nome: “Irmãs da 
Mãe Dolorosa”. Jordan estava na Alemanha quando isso 
aconteceu e, quando ele regressou a Roma, o assunto já 
estava decidido. O Cardeal Vigário pediu-lhe que não 
tivesse mais contato com as Irmãs. Aos 13 de outubro de 
1885, Jordan se retirou oficialmente de qualquer envol-
vimento com as Irmãs da Mãe Dolorosa. 

Jordan ficou arrasado com esta série de aconteci-
mentos. Lüthen escreveu à Irmã Maria Teresa e deu-lhe 
informações sobre o resultado: 

“Sim, é verdade: o Cardeal Vigário tirou as Irmãs da dire-
ção do Venerável Pai. A senhora poderá imaginar quanto 
este golpe o feriu. O bom Deus prova os seus... Sendo que 
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a senhora e a boa Irmã Úrsula não pertencem a essas Ir-
mãs em Roma, não foram desligadas da direção do nosso 
Venerável Pai. No entanto, seria imprudente tornar a agir 
logo novamente, pois poderia ser interpretado mal. Por-
tanto, paciência! Pois as senhoras vivem sob os votos e, 
com isso, têm os seus méritos”. 

(8 de novembro de 1885)

Por causa da delicadeza da situação, seriam necessá-
rios três anos antes que Jordan pudesse chamar a Irmã 
Maria Teresa a Roma para começar uma nova congrega-
ção. Nesse ínterim, a Irmã Maria Teresa e a Irmã Úrsula 
permaneceram em Neuwerk, trabalhando como mem-
bros da Sociedade Católica Instrutiva, sem o hábito re-
ligioso ou um reconhecimento formal como instituto 
religioso. O desejo dela de unir-se a Jordan em Roma 
é evidente em sua correspondência com ele: “Quando, 
Venerável Pai, irá acontecer o chamado de Deus para 
nós? ...Com tanto mais ânimo quero me submeter a toda 
cruz e sofrimento. Cinqüenta e três anos, e nada feito! 
...Há quanto tempo já estou aspirando pela Roma santa 
e eterna!”    

O longo período de espera chegou ao fim. Em feverei-
ro de 1888, Jordan pediu à Irmã Maria Teresa que ava-
liasse o preço do Instituto Santa Bárbara para que pudes-
se ser legalmente transferido ao Padre Koch, o pároco de 
Neuwerk. (Por vários meses, Koch advogara a mudança 
do Instituto para um hospital que seria atendido pelas 
Irmãs Franciscanas de Heydthuizen). Enquanto, de iní-
cio, a Irmã Maria Teresa tinha esperado permanecer no 
Instituto até que Jordan a chamasse para Roma, por 
volta de maio de 1888, tornou-se claro que se as Irmãs 
Franciscanas se transferissem para o Instituto Santa 
Bárbara, a Irmã Maria Teresa e a Irmã Úrsula teriam 
que sair de lá. Isso preocupou a Irmã Maria Teresa por 
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causa da incerteza de qual seria o próximo passo, porque 
até então as Irmãs não tinham sido chamadas a Roma. 
Contudo, os eventos assumiram feições dramáticas em 
julho, quando Jordan lhe escreveu informando-a de seus 
planos de fundar a nova congregação em Roma no outo-
no. Teresa escreveu em seu diário em julho de 1888: “Sigo 
com santo zelo, para Roma – abandonando tudo!”.

Em novembro, todos os preparativos estavam conclu-
ídos. Devido a políticas na Diocese de Roma que, dentro 
de seus limites, nenhuma nova congregação de Irmãs 
podia se estabelecer, Jordan, em consulta com o Cardeal 
Vigário de Roma e o Bispo del Frate de Tívoli, estabele-
ceu em Tívoli uma casa que seria o primeiro convento da 
nova fundação. Aos 21 de novembro, a Irmã Maria Tere-
sa e a Irmã Úrsula deixaram Neuwerk e viajaram para 
Roma. Após três dias de visitação nesses lugares, Jordan 
levou-as à nova casa delas em Tívoli, aos 27 de novem-
bro. Naquela noite elas se juntaram a quatro novas can-
didatas para formar a comunidade. Mais tarde, em 1900, 
Irmã Maria Teresa lembrou em seu diário: “O Venerável 
Pai me entregou a santa Regra, que eu recebi de joelhos. 
E ele disse: ´Se realizar isto, a senhora se tornará santa”. 
A Regra que Jordan lhes deu era igual à do ramo mas-
culino, com poucas adaptações apropriadas para uma 
congregação feminina. 

Na semana seguinte, Jordan orientou as Irmãs num 
retiro de oito dias, preparando-as para receber o hábito. 
A Irmã Maria Teresa tomou notas durante esse retiro:   

“Humilhar-se, obedecer e submeter-se em desagravo à re-
volta (existente) na Igreja e no Estado – Devemos bril-
har como o sol... Se eu não precisasse estar aqui agora, 
Deus não o teria inspirado ao Fundador... Itália é tudo 
para mim. Tudo o mais é apenas secundário. A graça maior 
e a maior felicidade é sofrer”.
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Aos 08 de dezembro de 1888, a Irmã Maria Teresa re-
cebeu o hábito e omitiu “Teresa” do seu nome; agora ela 
era “Maria dos Apóstolos.” A Irmã Escolástica e a Irmã 
Clara também receberam o hábito, e alguns dias mais 
tarde, as outras duas. (Após um breve período, Úrsula 
Rabis saiu da congregação e voltou à Alemanha por pro-
blemas de saúde). As cinco Irmãs, incluindo Irmã Maria 
dos Apóstolos, eram formalmente noviças, mas Jordan 
obteve dispensa, permitindo que a Irmã Maria fizesse 
um noviciado mais breve. Aos 25 de março de 1889, ela 
renovou seus votos perpétuos publicamente e Jordan 
a nomeou superiora e mestra de noviças. Pelo restante 
de sua vida ela ficou conhecida como Madre Maria dos 
Apóstolos, refletindo sua posição de superiora da con-
gregação.   

Em Tívoli, as Irmãs da nova congregação passaram 
por muitas dificuldades. A pobreza e a doença sempre 
foram ameaças. Pouco depois do início da congregação, 
a Irmã Escolástica foi atingida pela varíola e grande parte 
da casa foi isolada. A alimentação era pobre e a casa com 
freqüência estava fria. Às vezes os vizinhos contribuí-
am para as necessidades das irmãs. Assim mesmo elas 
partilhavam seus recursos e não muito tempo depois da 
fundação, na medida em que a língua lhes permitia, elas 
começaram a dar catequese às crianças pobres da área. 
Madre Maria respeitava profundamente o julgamento 
de Jordan e não se engajava em qualquer novo trabalho 
sem consultá-lo. Em março de 1889 ela escreveu em seu 
diário: “Eu preciso agradecer que, de um lado, minha 
vida está agora consumada - e até a morte levar vida 
nova - doar-me inteiramente à Sociedade - venha o que 
vier - fazer tudo de acordo com o espírito do Funda-
dor...”.

A comunidade das Irmãs começou a crescer à medi-
da que vinham jovens da Alemanha, Suíça e Itália e, na 
medida em que crescia, a preparação para o vários apos-
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tolados se intensificava.  Um relatório de 1890 a Jordan 
delineava as atividades das Irmãs, incluindo o trabalho 
doméstico, o estudo de línguas, o ensino particular a es-
tudantes jovens e a catequese. Em setembro de 1889, 
Jordan anunciou que a nova fundação iniciaria em As-
sam, Índia, e ele pediu que as irmãs servissem também 
como missionárias. Após um ano de preparação, que in-
cluiu o estudo de inglês e enfermagem, as três primeiras 
Irmãs da Sociedade Católica Instrutiva acompanharam 
o pequeno grupo de dois padres e dois irmãos à Índia, 
em Dezembro de 1890. Três anos mais tarde, em agosto 
de 1893, cinco Irmãs foram à nova missão no Equador 
(depois a revolução, as forçou a sair do país), e em maio 
de 1895, as três primeiras irmãs foram enviadas aos Es-
tados Unidos. A congregação, cujo nome fôra mudado 
em 1893 para Segunda Ordem da Sociedade do Divino 
Salvador, estava realmente se tornando a congregação 
missionária pela qual Madre Maria tanto tinha esperado 
ao longo de toda a sua vida.

Enquanto a congregação crescia, Madre Maria conti-
nuava a esperar que a casa-mãe e o noviciado pudessem 
ser transferidos a Roma. No início, a casa de Tívoli não 
era suficientemente grande para a comunidade que se 
expandia. Doenças se alastraram rapidamente naqueles 
pequenos cômodos e várias irmãs morreram. Mais tarde, 
quarenta e duas irmãs dormiam em dezoito quartos. Em 
1892 havia cinqüenta irmãs em Tívoli. Em maio de 1893, 
ela pessoalmente visitou o Cardeal Vigário em Roma 
e perguntou se seria possível que a transferência se rea-
lizasse. Ele disse que não poderia se realizar pelo menos 
até o ano seguinte. Com a irrupção do tifo em junho de 
1894, Jordan chamou Madre Maria e uma colega a Roma 
e logo a seguiram mais vinte irmãs (elas se mudaram 
para uma casa alugada na Via Lungara). A dor que Madre 
Maria experimentou com a morte de diversas de suas 
irmãs, foi agravada pela notícia de que seu próprio pai 
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falecera. Mas além disso tudo, ela viu a mão de Deus 
em ação, porque as irmãs agora marcavam presença em 
Roma e logo começaram a dar catequese na igreja do 
Espírito Santo. Mais tarde Madre Maria escreveu: “Sim, 
assim são os caminhos de Deus. Através do sofrimento 
e da tribulação ele nos compele para Roma, nos braços 
do líder de todos os cristãos/ãs”. Mais adiante naquele 
ano, aos 11 de outubro de 1894, as Irmãs em Roma come-
çaram a receber treinamento em seu reaberto Instituto 
de Treinamento para Professores (que originalmente se 
localizava em Tívoli). Elas também começaram a pres-
tar assistência em um abrigo para pessoas sem mora-
dia durante a noite. Outras receberam treinamento em 
enfermagem. O apostolado das Irmãs se diversificava 
rapidamente.  

Enquanto Madre Maria e muitas das irmãs foram 
transferidas para Roma, a casa-mãe e o noviciado per-
maneceu em Tívoli. Isso demonstrou ser uma situação 
muito frustrante. A própria Madre Maria se sentiu di-
vidida e algumas vezes a falta de comunicação entre Tí-
voli e Roma levou a desentendimentos e conflitos. Além 
disso, havia tensões entre Madre Maria e as superioras 
em Tívoli, algumas das quais foram tão longe a ponto de 
agitar-se contra ambos, ela e Padre Jordan.  Somando-se 
à dificuldade estava o fato que, enquanto ela suporta-
va críticas das irmãs mais difíceis, ela também recebia 
correções de Padre Jordan e Lüthen. Mas enfrentando 
tudo isso, ela permaneceu firme em sua lealdade a Padre 
Jordan e em sua dedicação às responsabilidades que lhe 
foram confiadas. Após a morte de Madre Maria, uma 
irmã relatou em seu testemunho: “Ela foi acusada muitas 
vezes, houve repreensões por parte dos superiores maio-
res, mas ela não tinha medo de corrigir as Irmãs. Tam-
bém sabia ser meiga para com aquelas que não podiam 
suportar a severidade”. Enquanto as irmãs em Tívoli 
podiam mudar-se para uma nova casa em 1896 e depois 
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novamente em 1899, e as superioras recém-nomeadas 
ajudavam a aliviar as tensões entre os dois grupos, a me-
ta de Madre Maria permaneceu a de trazer a casa-mãe 
e o noviciado para Roma. Com a ajuda do Padre Pancrá-
cio Pfeiffer, ela comprou um convento, no verão de 1903, 
na Salita San Onofrio, com o plano de que se tornaria 
a casa-mãe da congregação. Ainda não chegara o mês de 
novembro de 1904 quando a Sagrada Congregação deu 
permissão para que a casa na Salita San Onofrio fosse 
designada como casa-mãe e noviciado da congregação. 
As atividades de Madre Maria durante esse período re-
velam o verdadeiro espírito apostólico da mulher que 
começara sua vida religiosa muitos  anos mais cedo nos 
fechados confins do convento do Sagrado Coração. Ape-
sar da idade, Madre Maria viajou com freqüência às fun-
dações, optando muitas vezes por viajar sozinha. Essas 
jornadas a levaram pela Itália, Suíça, Hungria, Bélgica 
e Áustria. Ela também andava livremente pelas estradas 
de Roma gerindo negócios. Numa ocasião, em janeiro 
de 1899, ela estava atravessando uma ponte sobre o rio 
Tibre quando uma carroça puxada por cavalo em passo 
apressado se aproximou dela. Ela saltou fora do caminho 
e quebrou seu braço esquerdo. Quando viajava de navio, 
ela ficava enjoada. Padre Jordan e Lüthen, preocupados, 
lhe escreveram no mesmo dia (02 de outubro de 1899). 
Jordan admoestou-a a ser mais cuidadosa: “Eu soube 
que a senhora dá pouca atenção à sua preciosa saúde. Ex-
pressamente, quero que a senhora se cuide com prudên-
cia. Antes gastar um pouco mais que sofrer grave dano”. 
Lüthen igualmente, encorajou-a a cuidar de si mesma. 
Ele admoestou-a a não viajar de navio e disse-lhe que 
ela precisava tirar um tempo para férias, “faça tudo para 
que a sua saúde não seja prejudicada doravante”. Mesmo 
assim ela se lançava para frente, visitando as fundações 
e dirigindo a congregação.



|  29 

O ramo feminino da Sociedade do Divino Salvador 
continuava a crescer. Em seu relatório anual a Jordan 
em janeiro de 1900, Madre Maria escreveu que a Segun-
da Ordem agora contava com 120 membros. À medida 
que a Sociedade amadurecia, eram necessárias mudan-
ças, especialmente por causa da sempre crescente le-
gislação que governava as congregações religiosas na 
Igreja. Em 1902, os estatutos aprovados da Sociedade 
foram devolvidos  a Jordan pela Sagrada Congregação 
de Bispos e Regulares (que supervisionavam a vida re-
ligiosa na Igreja), e eles incluíram novos regulamentos 
canônicos. Como resultado, a comunidade das Irmãs 
não podia mais ser chamada a “Segunda Ordem”, dora-
vante ela seria conhecida como Congregação das Irmãs 
do Divino Salvador. No mesmo ano os padres e os ir-
mãos realizaram seu primeiro capítulo geral e trouxeram 
seu relacionamento com a congregação das irmãs em 
conformidade com as novas normas canônicas que proi-
biam que as novas comunidades masculinas dirigissem 
seus ramos femininos. Madre Maria não era plenamente 
responsável pelas finanças, pela admissão de candidatas 
e pela recepção dos votos. Além disso, nenhum padre 
salvatoriano poderia servir como superior para elas. 
Embora a conexão canônica deles enfraquecera, Madre 
Maria continuava a voltar-se a Padre Jordan, Lüthen 
e Pfeiffer para aconselhar-se pelo restante de sua vida. 

As novas comunidades em geral passam pela experi-
ência de muitas “dores de crescimento” e a Congregação 
das Irmãs do Divino Salvador não foi exceção. Em maio 
de 1904, Jordan apresentou a Madre Maria a nova Re-
gra, que fôra aprovada pela Sagrada Congregação para 
Bispos e Regulares. Isso exigiu que Madre Maria tivesse 
quatro conselheiras gerais. No mês de fevereiro seguinte 
Jordan encorajou Madre Maria a agir de acordo com es-
sas diretrizes o mais breve possível. Em 1905, o Papa Pio 
X pediu que todas as comunidades religiosas em Roma 
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passassem por uma visitação apostólica, e assim em ju-
lho, o Padre Thomas Esser, OP, da Congregação para os 
Bispos e Regulares, levou a cabo uma visitação de dez 
dias. 

Esser, um crítico de Jordan, acreditava que a meta 
do apostolado das Irmãs era muito ampla e que o apos-
tolado delas deveria ser restrito ao ensino de meninas 
e moças. Além disso, ele pediu ao Cardeal Vigário que 
fosse convocado um capítulo geral das Irmãs do Divino 
Salvador para tratar de todos os assuntos relativos a uma 
adequada administração da congregação. Esser recebeu 
a aprovação do Cardeal Vigário para fazer acontecer es-
sas “reformas”, inclusive ele mesmo presidir o capítulo. 
Jordan, Madre Maria e ambas as comunidades, mascu-
lina e feminina, se opuseram a estreitar a visão de Padre 
Jordan. Padre Pancrácio Pfeiffer, o Procurador Geral da 
Sociedade interveio, primeiro com Esser e depois com 
o Cardeal Vigário, argumentando que o objetivo de um 
visitador não era redefinir o apostolado fundacional de 
uma congregação. O Cardeal Vigário concordou e ele de-
volveu o direito de definir o apostolado para o Funda-
dor, que fez apenas uma alteração (a Santa Sé deveria 
dar permissão às Irmãs de engajar-se na enfermagem 
em hospitais públicos). 

O capítulo geral em si, que fôra exigência da visita-
ção, começou em dezembro. Na ocasião de sua abertura, 
Esser disse às delegadas reunidas que Madre Maria de-
veria demitir-se de seu cargo a fim de estar em confor-
midade com as exigências da Igreja e que a sua reeleição 
era impossível. Madre Maria se demitiu prontamente 
de seu cargo, agradecendo às Irmãs o apoio que delas 
recebera. Apesar dos comentários de Esser, quando foi 
realizado o primeiro escrutínio, Madre Maria recebera 
oito votos e estava com a maioria. A segunda colocada, 
Irmã Ambrósia, solicitou que fosse esclarecido se as Ir-
mãs estavam proibidas de reeleger Madre Maria. Esser 
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replicou que se Madre Maria fosse eleita, a aprovação 
formal da congregação seria mais difícil e a eleição em 
si poderia não ser confirmada. Então a Irmã Ambró-
sia encorajou as Irmãs a reelegerem Madre Maria, ao 
menos como uma demonstração de apoio, e deixarem 
o Cardeal Vigário decidir se confirmaria a votação ou 
não. Um segundo escrutínio resultou numa eleição unâ-
nime de Madre Maria (exceto seu próprio voto, que ela 
deu à Irmã Boaventura). As Irmãs também elegeram as 
conselheiras, uma tesoureira e uma secretária. Mais tar-
de o Cardeal Vigário confirmou a eleição e assim Madre 
Maria continuou a servir como superiora geral. 

A Morte de Madre Maria 

Após sua reeleição, a saúde de Madre Maria continuou 
a piorar. Sua visão estava enfraquecendo e ela tinha fre-
qüentes ataques de asma. Ela confiava muito em suas 
conselheiras e nas superioras. Em 1º de maio de 1906, 
após sofrer dois sérios ataques de asma em fevereiro 
e abril, ela escreveu: “Tudo como quer o Divino Salvador! 
Ninguém vive mais do que Deus quer. É possível que, 
após estes dois casos, tudo cesse novamente”.  No fim 
do ano ela ficou muito doente e recebeu os Santos Óle-
os. Durante todo o ano de 1907 ela continuou em suas 
tarefas, embora em novembro lhe tenha sido impossível 
receber pessoalmente os votos das neo-professas, mes-
mo que ela tivesse respondido por suas obrigações. No 
mês de dezembro a sua saúde piorou. Além dos ataques 
de asma, ela foi afetada pela meningite e infecção na 
garganta. O Padre Pancrácio Pfeiffer lhe fez visitas fre-
qüentes durante esse tempo e obteve para Madre Maria 
a Bênção Apostólica do Papa Pio X. Ela teve que ficar 
acamada e lhe era difícil falar e engulir. Ficou evidente 
que seu fim estava próximo. Na véspera de Natal ela 
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dormiu na maior parte do dia, mas estava desperta ao 
anoitecer. A maioria das Irmãs saiu do quarto dela para 
participar da missa à meia-noite; só umas poucas perma-
neceram com ela. Foi durante a solene celebração da Li-
turgia de Natal que Madre Maria entrou na eternidade. 
A Irmã Boaventura estava presente quando ela morreu 
e mais tarde descreveu os momentos finais de Madre 
Maria: “Nós ainda rezamos para ela, algumas jaculató-
rias. Eu ainda chamei ‘Venerável Madre, reza também 
por nós, Irmãs’. Ainda um olhar, uma respiração, e seu 
nobre coração deixou de bater. Nossa Madre nos havia 
deixado...”.  

Na manhã seguinte Padre Jordan, Padre Lüthen, 
e Padre Pancrácio vieram prestar-lhe homenagem. Para 
Padre Jordan foi uma dolorosa perda. Madre Maria fôra 
um membro fiel da congregação e o primeiro membro 
feminino permanente. Padre Jordan e Madre Maria re-
conheceram um/a no/a outro/a um carisma comum. 
Agora a congregação das Irmãs trazia a grande respon-
sabilidade de preservar esse carisma sem a força de sua 
presença física. Aos 26 de dezembro, a comunidade ce-
lebrou o Ofício dos Mortos na capela da casa-mãe das 
irmãs. Durante uma forte chuva seus restos mortais fo-
ram levados ao Cemitério do Campo Santo Germânico, 
próximo à Basílica de S. Pedro. Por causa da forte chuva, 
o sepultamento não pôde ocorrer até o dia seguinte. Aos 
27 de dezembro de 1907, Jordan, Lüthen e muitos outros 
membros das comunidades salvatorianas masculinas 
e femininas estavam presentes quando os restos mortais 
de Madre Maria dos Apóstolos foram depositados na 
sepultura. 
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Seu Legado

A Congregação das Irmãs do Divino Salvador continuou 
a crescer e a florescer após a morte de Madre Maria. 
A primeira aprovação papal da Congregação aconteceu 
em 1911 com o Decretum Laudis (Decreto de Louvor), se-
guido pela aprovação definitiva em 1926. Além disso, 
à medida que o tempo passava, muitas pessoas fora da 
comunidade reconheceram a santidade de Madre Maria 
e a devoção a ela aumentou. Em 1943 foi iniciada a causa 
de sua beatificação, e em 1952 seu corpo foi exumado 
e deposto na casa-mãe da Congregação das Irmãs do Di-
vino Salvador. O Papa Paulo VI beatificou Madre Maria 
dos Apóstolos aos 13 de outubro de 1968. Em seu discur-
so de beatificação, o Papa confirmou a missão que fôra 
confiada a Padre Jordan e a Madre Maria:

Suas muitas e variadas fundações provaram essa intu-
ição correta e, ao olhar para frente, ela percebeu os sinais 
de que a Igreja, a partir de então, se tornou consciente, 
e que o Concílio declarou expressamente: “Que a vocação 
cristã é, por sua natureza, uma vocação para o apostolado” 
(Apost. Actuos, n. 2) e que, além disso, há muitos min-
istérios dentro da Igreja, mas somente uma missão” 
(ib.) ...ela assumiu um apostolado verdadeiramente mis-
sionário, no pleno sentido das palavras: isto é, anunciar 
o Evangelho e fundar a Igreja em terras onde nunca foi 
fundada, e num tempo quando não havia mulheres mis-
sionárias, ou quando elas estavam apenas começando 
a aparecer como sociedades religiosas.

O grande amor de Madre Maria pelas missões, tan-
to no próprio país como no estrangeiro, e seu espírito 
apostólico, continuam a inspirar mulheres e homens 
salvatorianos pelo mundo afora. Ela foi um verdadeiro 
modelo de zelo apostólico e um brilhante exemplo de 
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como Cristo continua a despertar seguidoras e segui-
dores para irem ao encontro das novas necessidades de 
cada nova época. 
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Citações de Madre Maria dos Apóstolos 

“Sim, coração, tua imagem descrevi fiel;
por quanto tempo ainda, porém,
ora triste, ora feliz tu serás tu serás?...
Um dia, tranqüilo para sempre no além... 
por mais agitado agora... ” (“O Coração,” 1853)

“Enquanto possível, eu me unirei mais e mais a ela (So-
ciedade), de modo indissolúvel. Prefiro morrer a deixar 
a Sociedade; como também, antes sofrer, fazer tudo 
o que é penoso do que deixar a Sociedade e abandonar 
o Fundador!! Nem me afastar dele, de seu espírito, de 
sua obediência, por um átimo sequer...” (Caderno, 11 de 
Agosto de 1884).

“Eu aspiro agora ao hábito religioso... estar ligada para 
sempre. Como agradecerei a Deus na hora de minha 
morte por ter feito isto, ter obedecido, doando-me in-
teiramente à Sociedade, e esquecendo tudo o mais” 
(Caderno, 3 de dezembro de 1888).

“Espero humildemente, que minhas boas Irmãs irão re-
zar muito por mim e que continuem a trabalhar com 
santo zelo, na santificação própria, sempre empenhadas 
de fato em fazer o bem ao próximo, permanecendo fiéis 
ao espírito do Fundador da Sociedade do Divino Salva-
dor” (Testamento Espiritual às suas Irmãs, 1903). 

“Tudo - como quer o Divino Salvador!”  (1o de maio de 
1906).
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Oração à Bem-Aventurada Maria 
dos Apóstolos

Bem-Aventurada Maria dos Apóstolos, 
junto com Padre Francisco da Cruz Jordan, 
abraçaste a missão 
de tornar o amor do Divino Salvador conhecido 
por todos os meios e modos que Cristo inspira.

Pedimos que, por tua intercessão, 
aqueles e aquelas que seguem o carisma salvatoriano 
continuem a testemunhar a bondade e a amabilidade de 
Cristo nosso Salvador, 
para que todos e todas possam chegar ao conhecimento 
do Único e Verdadeiro Deus, 
e de Jesus Cristo, que Ele enviou. 
Amém.
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