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Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
 
Data e local do nascimento: 15 de abril,1933 Newton Falls, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto,1953 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 01 de novembro, 2016 Centro de Saúde, Chardon 
Data e local do funeral:  8 de novembro, 2016 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 08 de novembro, 2016 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
 
Dorothy nasceu duas horas antes do domingo da Páscoa e era a segunda dos três filhos da 
família de Purcell e de Bernice (nascida Schiver) Preto. Moravam na pequena cidade de 
Newton Falls até se mudarem para Warren. Quando estava na quinta série, Dorothy leu um 
artigo sobre orfanatos e disse à mãe que queria trabalhar lá para cuidar das crianças 
pequenas. A mãe respondeu que, normalmente, freiras cuidam dos órfãos. Dorothy respondeu: 
“Então, vou rezar para ser freira”. Após seu primeiro ano na St. Mary High School em Warren, 
Dorothy entrou no aspirantado, frequentando a Notre Dame Academy, Cleveland. Entrou na 
Congregação em 2 de fevereiro de 1951. Na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Ritamae.  

Irmã Mary Ritamae recebeu seu bacharelado da Faculdade St. John, Cleveland e fez mestrado 
em administração e supervisão na Universidade Marquette em Milwauke, WI. A Irmã deu aula 
no ensino fundamental por 42 anos. Seu apostolado levou-a para as escolas em Cleveland e 
Dioceses de Youngstown, como também Washington, DC. A Irmã Mary Ritamae sabia o que 
interessava aos estudantes e os mantinha envolvidos. Era muito talentosa ao dirigir sua sala de 
aula. Seus dons únicos — um coração ouvinte, um espírito suave e olhos brilhantes — fazia 
com que todos se sentissem aceitos.  

Em 1996, a irmã fez uma transição da sala de aula para coordenadora do programa 
Antes/Depois da escola da St. Louis School, em Cleveland Heights. Sua criatividade, 
conhecimento e habilidades organizacionais foram muito úteis durante os dez anos neste 
apostolado. Embora nunca tenha trabalhado em um orfanato, adorava e estimulava as crianças 
a ela confiadas.  

A Irmã foi uma mulher solidária e atenciosa na Comunidade, que se importava profundamente 
com as irmãs, sempre pensando em maneiras de confirmar os dons que percebia nelas. 
Mesmo quando saía para fazer “coletas”, os artigos eram para os outros, não para si mesma. 
Gentileza e bondade caracterizaram sua vida inteira. 

Quando começou a experimentar a perda da memória, enfrentou esta parte da viagem da sua 
vida com confiança e entrega completas. Para receber cuidados especializados, a irmã ficou no 
Centro de Saúde Regina, por 5 anos. Em 2015, retornou para o nosso Centro de Saúde, em 
Chardon. Seu amor pela natureza, especialmente pelos animais, e seu espírito artístico e 
poético trouxeram-lhe alegria e paz. Irmã Mary Ritamae foi uma mulher que abriu seu coração 
para o chamado à vida religiosa, confiando na fidelidade de Deus. Que ela possa, agora, 
rejubilar neste lugar de descanso, nos braços de seu amado Jesus. 


