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Cedo, na manhã de terça feira, 30 de julho, Irmã Mary Marilyn entrou na vida 
eterna, depois de 72 anos de compromisso religioso, como Irmã de Nossa Senhora. Ela 
era a mais velha de quatro filhos nascidos de Edward e Elizabeth Mayle de Norwalk, Ohio, 
junto com sua irmã,Mary e seus dois irmãos, Richard e Frank. No dia 29 de junho de 
1919, Rita foi batizada pelo Padre Victor Studer, o primeiro sacerdote – filho da paróquia 
São Paulo, no dia de sua primeira missa solene. Rita frequentou a Escola Elementar e 
Média de São Paul. Lá, como ela estava envolvida em esportes e atividades sociais, sua 
encantadora personalidade e humor  foram aprimorados.  

A Irmã partilhou que, no dia em que contou aos pais que desejava ingressar nas 
Irmãs de Nossa Senhora, a mãe lhe falou de uma promessa que ela fizera – que, se Deus 
a abençoasse com um filho/a, ele poderia chamá-lo/a de volta se assim o quisesse. Irmã 
Mary Marilyn acreditou que sua vocação religiosa tinha a semente nesta promessa da 
mãe. 

Em setembro de 1937, entrou nas Irmãs de Nossa Senhora, em Toledo. Depois de 
sua profissão dos votos,em 1940, continuou os estudos e recebeu  os graus da Faculdade 
DeSales em Toledo, e da Universidade católica em Washington D.C. Também recebeu o 
Certificado em Administração, da Universidade de Detroit. Por quarenta e seis anos 
lecionou inglês e comércio em escolas de ensino médio, em Ohio e Illinois. Em 1969 foi 
enviada para Papua Nova Guiné onde foi professora e administradora na escola  de 
ensino médio até 1974. Irmã Mary Marilyn gostava de trabalhar com adolescentes e as 
estudantes, por sua vez, a amavam. 

Depois de sua aposentadoria, em 1987, a Irmã se dedicou à pastoral e serviços 
comunitários na Paróquia Santa Maria, em Sandusky, por oito anos, antes de voltar para 
a Casa Provincial e o convento Lial, para os anos de sua aposentadoria. Irmã Mary 
Marilyn vivia conosco “ sem agitação e fanfarra”. Sua conduta era despretensiosa, 
marcada por uma calorosa amizade e um maravilhoso senso de humor que, muitas 
vezes, trazia risadas em nossa convivência. 

Em fevereiro de 2013, os cuidados de sua saúde tornaram necessário que a Irmã 
fosse residir no Centro das Ursulinas. Rapidamente simpatizou com a chefia e as 
residentes e aceitou o seu próprio declínio com paciência e graça. Seu desejo de ir para a 
casa do Pai realizou-se finalmente na manhã de terça feira, 30 de julho. Que ela 
experimente o caloroso abraço de Deus a quem amou tão ternamente e serviu por 94 
anos! 


