
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ JEANMARIE  ND 4054 
 
Marita Elizabeth Ann DECHANT 
(irmã de sangue da Irmã Rosemarie) 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 11 de janeiro, 1927 Sheffield, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1946 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  7 de julho, 2018 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  12 de julho, 2018 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 12 de julho, 2018 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 

"Para Deus e para o mundo... Construir uma ponte de amor”. 

A vida da Irmã Jeanmarie (carinhosamente chamada Betty Ann pela sua família) era 
abençoada com as surpresas e o amor magnânimo de Deus que transbordava na relação 
com sua família e na comunidade Notre Dame. Era a 3ª dos 6 filhos de Hubert e Rose 
(Conrad) Dechant e trabalhou incansavelmente na fazenda da família. Tinha um amor 
profundo por seus pais, seus irmãos e por toda a natureza. A vida na fazenda ensinou-a a ter 
paciência e preparou-a para as responsabilidades da vida. Desde cedo desenvolveu um 
senso de iniciativa, de compaixão e de alegria. Depois de formar-se na Escola Elementar 
Saint Teresa of Ávila em Sheffield, frequentou a Brookside High School por dois anos. Ela 
tinha prazer em estudar e era incentivada e desafiada por seu pai e seus professores. Sendo 
uma leitora ávida e precoce, ainda no Ensino Médio, lhe davam textos literários de nível 
superior para ler. No 3º ano do Ensino Médio, Betty Ann se matriculou na Notre Dame 
Academy em Cleveland como aspirante e ingressou na Congregação das Irmãs de Notre 
Dame a 2 de fevereiro de 1944. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Jeanmarie. 
A Irmã fez bacharelado em química pelo Notre Dame College em South Euclid, Ohio e 
doutorado em química-física pela Catholic University of America em Washington, D.C. Mesmo 
que tenha iniciado a sua vida profissional no Ensino Fundamental e Médio, a Irmã Jeanmarie 
é mais lembrada e amada por seu apostolado no Notre Dame College, onde lecionou química 
por mais de 50 anos. Sua bondade e habilidade no ensino suscitou a convicção em seus 
estudantes da possibilidade de obterem sucesso nas ciências, na medicina, na pesquisa e na 
indústria. A Irmã desenvolveu programas científicos inovadores para alunos do Ensino Médio 
e para estudantes adultos. Foi escolhida para participar como associada extramuros do 
National Institutes of Health em Bethesda, Maryland. Em cada instituição que frequentou, sua 
dedicação aos estudos era reconhecida e apreciada. 
Ao aposentar-se do Notre Dame College, a Irmã Jeanmarie continuou a orientar estudantes 
de química, de outras ciências e de matemática no Lorain County Community College. 
Quando ela não podia mais dirigir, os estudantes vinham ao convento para receber a sua 
ajuda! A Irmã manteve a sua mente ativa e atualizada e se esforçava para aprender algo novo 
a cada dia. Juntamente com estas iniciativas, amorosamente, compartilhou seus últimos anos 
com sua irmã mais nova, a Irmã Rosemarie. 
Nos últimos anos, sofreu com a saúde em declínio e superou muitas crises com silenciosa 
determinação. Um espírito otimista e uma atitude de gratidão caracterizavam-na. A Irmã foi 
uma mulher de oração e que valorizava a sua comunidade, a sua família numerosa, os seus 
muitos amigos, colegas e alunos — a todos a quem tocava a cada dia. A Irmã Jeanmarie 
entrou para a eternidade calma e tranquilamente, da mesma forma como havia vivido. Que 
ela possa regozijar-se na presença do nosso bom e amoroso Deus por toda a eternidade. 


