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Mary Merrill SLOUGH 
 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
 
Data e local do nascimento:  26 de julho, 1923 Castor, Pensilvânia 
Data e local da profissão:  17 de agosto, 1944 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  14 de janeiro, 2017 Centro de Saúde, Chardon 
Data e local do funeral:   19 de janeiro, 2017 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 19 de janeiro, 2017 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
 

 “Tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo.” (Sl 25,5) 
 

Mary era a segunda dos 5 filhos de Robert e Mildred (Kimbel) Slough. Por causa do emprego 
do pai, como diretor de vários jornais, Mary viveu sua infância em várias cidades de Ohio, 
Pensilvânia e Massachusetts. Sua capacidade de adaptação e seu amor pelo conhecimento, 
foram características da sua vida. Mesmo como criança, Mary manifestava diversos interesses, 
sempre perguntando e explorando o como e o porquê das coisas.  

Frequentou o 8º e o 9º anos na Notre Dame Academy, Cleveland e fez o Ensino Médio na 
Catholic High School, em Harrisburg, Pensilvânia. Três meses depois, de mente e coração, 
reconectou-se às Irmãs de Notre Dame quando, no dia 8 de setembro de 1941, ingressou 
como postulante. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Charlita. 

Recebeu o diploma de Bacharel em Educação da Faculdade St. John, Cleveland e o título de 
Mestre da Universidade de Marquette em Milwaukee, Wisconsin. Foi professora do nível 
Fundamental II e Ensino Médio durante 20 anos, muitas vezes, também, professora-instrutora 
para estudantes da área de educação. Nos quinze anos seguintes, como diretora e superiora 
local, usou seu espírito guerreiro e determinado para guiar e desafiar estudantes e professores. 

Em 1979, assumiu a Coordenação da Catequese. Fez mestrado em Estudos Religiosos no 
Seminário St. Charles Borromeo, na Filadélfia, Pensilvânia e encontrou, no poço da sua 
profunda vida de oração e na Sagrada Escritura, a base para seus estudos. Seja preparando 
as crianças para os sacramentos, seja nas reuniões com os pais ou dando formação para as 
catequistas, a Irmã Mary Charlita era um canal da graça de Deus e testemunha do poder do 
seu amor. Como coordenadora do programa Ritos de Iniciação Cristã para Adultos, sentia 
grande alegria ao acompanhar àqueles que eram acolhidos na Igreja, no dia da Páscoa. Ao 
aposentar-se do apostolado paroquial, continuou rezando pelos catecúmenos e candidatos das 
paróquias vizinhas e, frequentemente, era surpreendida mencionando seus nomes.  

A Irmã Mary Charlita manteve um coração de criança por toda a sua vida. Sua simplicidade, 
sua busca de conhecimento e seu amor pela leitura, nunca a deixaram. Havia sempre mais 
para aprender, especialmente porque este incentivo para estudar e aprender era centrado em 
Jesus Cristo. Era uma mulher de oração e ação, desejosa de crescer no amor entre Jesus 
Cristo e ela mesma. Os últimos anos, marcados pelo declínio da saúde, foram um desafio. O 
forte espírito da irmã ficou preso pelas limitações físicas. Ela cresceu em sabedoria e graça, 
cada vez mais dependente da bondade de Deus e do seu amor providente. Possa a Irmã Mary 
Charlita descansar nos braços de seu amado — sua busca, agora, se completou. 


