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Theresa Marie NUDO 
 
(Irmã de sangue da Irmã Mary Louismarie) 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, USA 
 
 
 
Data e Lugar de Nascimento: 03 de janeiro, 1927 Canton, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto, 1947 Cleveland, Ohio 

Data e Lugar da Morte:  December 8, 2015 Enfermaria, Chardon,Ohio 

Data e Lugar do Funeral:  17 de dezembro, 2015 Centro Provincial, Chardon,Ohio 

Data e Lugar do Enterro: 17 de dezembro, 2015 Cemitério da Ressurreição Chardon, Ohio 
 

Theresa Marie foi a terceira filha de Ralph e Alice (Nieschwitz) Nudo. Quando tinha 

sete anos de idade, o pai de Teresa, um eletricista da Ohio Power Company, teve um 

acidente trágico e morreu. Sua mãe, de repente ficou sozinha para cuidar de sete crianças. 

Theresa presenciou como sua mãe enfrentava, corajosamente, cada dia, com fé e amor. Este 

exemplo de fidelidade firme jamais desapareceu de sua memória. A sua querida mãe 

permaneceu sua inspiração e modelo, fonte de apoio e paz durante toda sua vida. 

Theresa encontrou as Irmãs de Notre Dame na Escola e Paróquia St. Peter, Canton, 

OH, e sabia, como aluna da sexta série que queria se tornar irmã. Com a orientação e o apoio 

da Irmã Mary Floracita Renner, Theresa cursou o ensino médio como aspirante, na Notre 

Dame Academy, em Cleveland. No último ano, ingressou no noviciado, aos 2 de fevereiro de 

1945. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary St. Dominic. 

Para a irmã Mary St. Dominic, ser irmã significava ser professora. Mas ela se 

questionava se este era o caminho certo para ela. Deus ouviu seus questionamentos. Pouco 

antes do início de seu terceiro ano de faculdade, a irmã foi solicitada, pela Irmã Mary Elise, 

Superiora Provincial, a assumir a responsabilidade pela lavanderia da Casa Provincial. Depois 

de três dias de treinamento, ela se viu no comando. Ficou responsável pela gestão da 

lavandaria principal, da Casa Provincial, em Cleveland e, em seguida, em Chardon, por quase 

50 anos! A irmã assumiu seu trabalho como uma missão e não apenas como um trabalho a 

ser executado. Ela proclamou a bondade amorosa e carinhosa de Deus, através deste 

ministério, fiel a suas irmãs. Nenhum desafio era grande demais para ela na rotína diária do 

seu "trabalho de amor". Todos os que a ajudavam, especialmente as noviças, se 

beneficiavam de seu compromisso inquestionável e de sua silenciosa e  alegre presença  

Depois que a Irmã Mary St. Dominic deixou a lavanderia, em 1998, ela continuou 

serviçindo à comunidade como motorista e visitante no Centro de Saúde da Província. 

Quando seu irmão mais velho, Louis, estava em necessidade, a Irmã o serviu como cuidadora 

por muitos anos e também foi companheira fiel de muitas irmãs, no Centro de Saúde. A sua 

incansável dedicação à sua própria irmã, Irmã Mary Louismarie, foi um presente e uma 

bênção. Era uma mulher de oração cuja gentileza, simplicidade de espírito e vida de serviço, 

revelou seu amor ao nosso Deus bom e misericordioso. Que ela descanse agora, 

pacificamente, no abraço amoroso de Deus. 


