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“Quando a vida terminar, gostaria que permanecesse o brilho remanescente dos sorrisos.” 

A vida de Nenita, aqui na terra, foi verdadeiramente uma jornada. Como a mais velha dos dez 
filhos de Modesto e Maria (Girasol) Ranes, Nenita assumiu a responsabilidade de ajudar a sua 
família desde muito jovem. Teve uma infância feliz. A oração, o amor a Deus e aos outros, foram 
sendo plasmados e cultivados. Embora sua casa e arredores eram materialmente pobres, Nenita 
sabia da importância de ajudar os outros que eram, ainda, menos afortunados. Após o ensino 
médio, frequentou a faculdade Normal das Filipinas e formou-se Bacharel em Educação 
Elementar. Em 1968, emigrou para os Estados Unidos na esperança de conseguir um bom 
emprego, como professora. Com parte do dinheiro recebido, ajudou a financiar uma casa para a 
sua família e um carro para o seu pai dirigir-se ao trabalho. 

Enquanto morava com uma prima em Chicago, Illinois, lecionou em uma escola primária por dois 
anos e, foi então que começou a sentir o chamado para a vida religiosa. Através de um sacerdote 
amigo, entrou em contato com as Irmãs de Notre Dame e pediu para ingressar na Congregação 
assim que o ano letivo terminasse. Tornou-se postulante em 22 de agosto de 1970 e, na vestição, 
escolheu o nome de Irmã Mary Niño, tendo o Menino Jesus como padroeiro. Sua confiança em 
Deus, inocente como a de uma criança, foi mantida por toda a vida. 

Em 1977, obteve a cidadania americana. Fez mestrado em educação na Universidade de Dayton, 
Ohio. Por quase trinta anos, foi professora das séries iniciais, preparando centenas de crianças 
para a Primeira Eucaristia. Sua atividade favorita era fazer pão com as crianças para celebrar sua 
Primeira Eucaristia. Um ex-aluno escreveu: “Nós sabíamos que éramos amados pela irmã. 
Sabíamos que éramos amados por Jesus. Ela nos ensinou a rezar em nossa “Casa Coração”. A 
irmã dizia: “Quando quiserem rezar, coloquem sua mão no coração e conversem com Jesus.”  Era 
uma professora criativa que sabia fazer uso de métodos originais para envolver os alunos e 
manter sua atenção.  

No ano 2000, juntamente com três irmãs de Notre Dame da Indonésia, a Irmã Mary Niño foi 
enviada como pioneira para a ilha de Guimaras, Filipinas. Em sua terra natal, testemunhou a 
bondade de Deus e o seu amor providente, especialmente, indo ao encontro dos mais pobres e 
das pessoas que moravam nas áreas mais afastadas da ilha. O seu principal empreendimento, 
embora não o visse concluído, foi conduzir a construção de um convento, uma escola e uma casa 
de formação. A sua profunda fé e o amor pela sua família Filipina, deixaram marcas. 

Em 2004, quando retornou a Chardon, atuou como sacristã e ajudou a desenvolver atividades 
artísticas com as irmãs idosas. Com a constatação e a progressão da doença de Parkinson, sua 
mobilidade ficou limitada e falava com dificuldade. No entanto, o seu sorriso constante, 
contagiante — às vezes energético — a sua personalidade e o seu interesse por tudo o que 
estava acontecendo, permaneceram inalterados. O quarto, mantinha-o enfeitado com flores 
coloridas e muitas fotos de entes queridos. Foi fiel ao compromisso de, diariamente, rezar pelas 
Filipinas, pela sua família tão distante, pelas suas irmãs e muitos amigos. Somos gratas pela vida 
da Irmã Mary Niño e sua jornada entre nós. Que o seu amado Jesus a acolha na vida eterna. 


