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Quatro anos após o seu nascimento, a mãe de Eleanor Magdalene (nascida 
Weber) faleceu durante a epidemia de influenza e deixou seu pai, James, com duas 
crianças pequenas. Elas foram acolhidas, amadas e cuidadas por sua família ampliada. 
Após várias mudanças, a família fixou o seu lar em Cleveland, Ohio, onde Eleanor 
frequentou a Escola Tomás de Aquino para o Ensino Médio. Antes de ele morrer em 
1929, o pai arranjou que sua irmã cuidasse das crianças e matriculou-as na Academia 
Notre Dame, Cleveland, para a 8ª série. Ela se formou na Academia e ingressou nas 
Irmãs de Notre Dame (Nossa Senhora) a 08 de setembro de 1933. Na vestição, ela 
recebeu o nome de Irmã Mary de Angelis.  

Irmã Mary de Angelis completou sua educação na Faculdade, frequentando as 
aulas de verão e aos sábados. Recebeu o grau de Bacharel em educação e o Mestrado 
em administração, ambos da Faculdade  St. John, Cleveland. Por mais de trinta anos, 
trabalhou como professora, diretora e supervisora das comunidades nas escolas 
elementares, em Ohio, Tennessee, Flórida e Washington, DC. Dez desses anos foi em 
Escolas de Campus da Universidade Católica da América, uma escola de demonstração 
para a formação de professoras em Washington. Irmã Mary de Angelis também teve a 
experiência única de preparar crianças  para a Primeira Eucaristia no Santuário Nacional 
da Imaculada Conceição em Washington. 

Em 1971, a Irmã recebeu a missão de iniciar o projeto de produzir um novo texto 
de livros de religião para várias séries, Cristo Nossa Vida, publicado pela Edição Loyola 
para as séries elementares. Enquanto trabalhava com uma equipe de Irmãs, Irmã Mary de 
Angelis teve a função de editora por catorze anos e usou suas habilidades como escritora, 
liderança, visão e a necessária coragem para essa enorme incumbência. Era resoluta e 
totalmente dedicada à publicação inicial e subsequentes revisões dessas séries tão 
necessárias. Hoje, esses livros-texto são usados em todo o mundo – impressos e em 
formatos eletrônicos.  

Durante um retiro de trinta dias, a Irmã reconheceu o chamado de Deus para 
tornar-se uma Irmã adoradora em Roma. Devido a condições de saúde, ela não pode 
responder a esse chamado para Roma, porém recebeu a missão de rezar aqui em casa. 
Desde 1993, a Irmã se dedicou às Irmãs no Centro de Saúde com visitas diárias, 
gentileza, compaixão e oração. Por sua missão de rezar, a Irmã atingiu com amor sua 
família, amigos e todos que havia encontrado em seus vários tipos de apostolado. Rezou 
por aqueles lugares no mundo para onde nunca iria e por aquelas pessoas que nunca iria 
conhecer. Somos gratas pelo dom de sua vida, sendo testemunha da bondade e do amor 
providente de Deus para todos. Alegramo-nos por Irmã Mary de Angelis agora repousar 
no coração de Deus. 


