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IRMÃ MARY MARTHA  ND 4352 

(Anteriormente Irmã Mary Cecilianne) 
 
Martha MAYNARD 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 12 de março, 1927 Youngstown, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1948 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 28 de novembro, 2016 Centro de Saúde, Chardon 
Data e local do Funeral: 01 de dezembro, 2016 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 01 de dezembro, 2016 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 

 “Viva com amor na presença de Deus.” 

Martha era a segunda filha de William e Cecilia (Collins) Maynard. A família mudou-se para Akron 
e depois para Cleveland Heights onde as meninas começaram a estudar na St. Ann Parish School. 
Nasceram dois irmãos, mais novos, mas o mais velho deles contraiu escarlatina e pneumonia 
falecendo quando tinha quatro anos de idade. Foi a fé que sustentou a família e foi o amor que os 
impeliu a irem ao encontro dos necessitados. Este ir ao encontro dos necessitados tornou-se um 
traço característico. Ao longo da vida, Martha demonstrava interesse e tinha orgulho das 
conquistas da sua grande família. Eles eram uma fonte de energia e de vida para ela. Ela, por sua 
vez, levava as alegrias e as preocupações deles para sua oração diária.  

Martha continuou sua formação na Notre Dame Academy, Cleveland, onde desfrutou de um 
espírito maravilhoso e de momentos felizes. Foi lá que ela ouviu o chamado de Jesus para seguir a 
vida religiosa como Irmã de Notre Dame. Ela entrou no noviciado no dia 8 de setembro de 1945 e, 
na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Cecilianne, tomando o nome de sua padroeira Santa 
Cecília e de sua mãe. Mais tarde ela voltou ao seu nome de batismo, Irmã Mary Martha. 

A irmã recebeu seu diploma de Bacharel do St. John College de Cleveland e obteve o grau de 
Mestre em Fonoaudiologia da Western Reserve University, Cleveland. Seu apostolado na área da 
educação estendeu-se por mais de trinta e cinco anos atuando como professora primária, diretora 
e supervisora das escolas Notre Dame. Por sete anos, no complexo escolar da Universidade 
Católica da América em Washington, DC, teve a função de demonstrar como se dá aula. Foi 
também nomeada a primeira diretora Notre Dame na St. Mary School em Chardon. A irmã 
empenhava-se pela excelência educacional e, com generosidade e carinho, assessorava diretoras e 
professoras. Foi superiora de comunidade e superiora regional. Considerava todas as suas 
responsabilidades como um dever sagrado. A Irmã Mary Martha sentia como sua missão abraçar 
cada pessoa que encontrava, criança ou adulto, porque cada uma era a imagem do Deus a quem 
amava. Sua vida foi vivida no amor, procurando e encontrando a presença de Deus em tudo. 

Ao aposentar-se do apostolado educacional, Irmã Mary Martha começou outro ofício muito 
valioso ao seu coração: a pastoral da saúde, atendendo idosos e pessoas impossibilitadas de sair 
de casa. Seja na paróquia, seja visitando doentes nos hospitais ou no nosso Centro de Saúde, ela 
proferia palavras de encorajamento, começava conversas interessantes e era presença atenciosa e 
orante junto a cada pessoa. Seu sorriso transmitia acolhida, aceitação e paz. Que a Irmã Mary 
Martha experimente o abraço eterno do seu amado Deus, o Centro de sua vida! 


