
Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  MARY ANDREW  ND 4050 
 
Mary Ann MILLER 
(irmã de sangue da Irmã Mary Joanne) 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 16 de julho, 1926 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1946 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  22 de agosto, 2018 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  28 de agosto, 2018 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 28 de agosto, 2018 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 

A luz da presença de Cristo nos dá esperança, força e orientação. 
 

Mary Ann era a mais velha dos 3 filhos de Andrew e Lillian (Vondra) Miller e passou a infância em 
uma casa onde a fé forte e os vínculos familiares duradouros foram cultivados. Ela se orgulhava e 
valorizava sua herança tcheca, suas tradições, sua música e sua cultura – tudo era parte integrante 
da sua vida. Nascida na festa de Nossa Senhora do Monte Carmelo e batizada na Igreja de Nossa 
Senhora de Lourdes, Mary Ann alimentou uma grande devoção a Nossa Senhora por toda a sua 
vida. Através da amizade e do incentivo da sua professora favorita, a Irmã Mary Roseleen 
Diederich, Mary Ann respondeu ao chamado de Deus, reconhecido desde a idade de 4 anos! Em 
1940, ingressou na Notre Dame Academy, como aspirante, e começou a rezar seriamente "para 
alguém ocupar o meu lugar na família”.  Sua oração foi atendida quando sua irmãzinha, Mary 
Joanne nasceu. Mary Ann ingressou no noviciado recebendo o nome de Irmã Mary St. Andrew na 
vestição. Dezessete anos mais tarde, com grande alegria, acolheu sua irmã mais nova na família 
Notre Dame. 
 
Por mais de 40 anos exerceu o apostolado na educação como professora e/ou administradora. 
Recebeu o diploma de Bacharel em Educação da Faculdade St. John, em Cleveland e fez 
Mestrado no St. Mary College em Xavier, Kansas. Embora fosse professora do Ensino 
Fundamental II, deu aula para cada nível, do primeiro ao oitavo anos. Em uma ocasião, a Irmã 
coordenou um concerto com os alunos das escolas da Diocese de Youngstown onde as Irmãs de 
Notre Dame atuavam. Como consequência, foi incentivada a produzir uma gravação do concerto – 
America Defined - para o qual escreveu uma música especial. Pelo empreendimento recebeu um 
prêmio da Fundação Valley Forge Freedom, entregue em Washington, DC. Seu entusiasmo, seu 
amor pelos estudantes e seu compromisso com a educação, foram notáveis. 
 
Outra atividade muito querida ao seu coração era a de ser escritora e editora. O talento para 
escrever foi descoberto quando cursava o 7º ano ao vencer um concurso de redação sobre justiça 
social. Seu dom para escrever e sua experiência educacional lhe deram atribuições como 
consultora de currículo, escritora da série de livros-texto de religião Christ Our Life e membro do 
Grupo Curriculum da Diocese de Cleveland, desenvolvendo currículos para o ensino religioso, 
estudos sociais, artes da linguagem, leitores infantis, livros de exercícios de inglês e um livro para o 
Ensino Médio - Ohio, The Heart of it All. 
 
A Irmã Mary Andrew amava escrever prosa e poesia, cantar e celebrar, ensinar e servir como 
diretora. Ela escreveu um esboço autobiográfico para o Boletim da Província - ND Connection - do 
qual foi escritora e editora nos últimos 34 anos: "Eu sempre encontrei a felicidade nos meus 
variados apostolados, talvez porque Deus estivesse lá primeiro”. Mesmo com as limitações da 
saúde e da idade, estar presente na oração e nos eventos comunitários foi sempre importante para 
ela. Livremente, compartilhou sua perspicácia e sua sabedoria, seu espírito de generosidade e 
gentileza. Que ela possa agora regozijar-se na presença do nosso bom e amoroso Deus por toda a 
eternidade. 


