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Loretta Susanne GEDEON 
 
Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, EE. UU. 
 
Data e Lugar de Nascimento: 03 de agosto de 1946 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 15 de agosto de 1975 Chardon, Ohio 
Data e Lugar da Morte: 12 de setembro de 2013 Centro de Saúde, Chardon 
Data e Lugar do Funeral: 18 de setembro de 2013 Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento: 19 de setembro de 2013 Cemitério da Ressurreição, 

Chardon, Ohio 
 

Loretta era a única filha de Joseph e Helen (Evanko) Gedeon. Junto com seu irmão 
mais velho, Richard,  gozou de uma infância feliz com encontros da família, uma variedade de 
interesses e muitos amigos/as. Loretta sempre gostou de aprender e era excelente em seus 
estudos. Na Escola de Ensino Médio Wickliffe selecionou cursos que podiam ajudá-la para 
conseguir um bom emprego e  obter dinheiro para a sua formação na Faculdade, a fim de 
alcançar seu objetivo de tornar-se professora. Sentiu um grande senso de realização por sua 
participação no coral e em dramas. Durante toda a sua vida gostou de  música e canto. 

Após a sua formatura em 1964, Loretta trabalhou três anos antes de se matricular para 
o tempo integral como estudante na Universidade Estadual de Cleveland. Como aluna de 
Faculdade foi aceita no Programa Educacional da Cooperativa que lhe permitiu o tempo 
integral, substituindo e  dando aulas particulares em escolas. Cedo ela descobriu que era uma 
boa professora! Uma mestra  de supervisão escreveu: “Loretta é abençoada com a rara 
combinação de ser inteligente, entusiasta e possuir a habilidade de relacionar-se com todas 
as idades. Era excelente em tudo que fazia.” 

Já como criança, Loretta pensava em ingressar na vida religiosa, porém devido a 
obrigações familiares, ela não pôde realizar este sonho até 1972, quando entrou nas Irmãs de 
Notre Dame. Na vestição, recebeu o nome de Irmã Marie Labouré, voltando mais tarde a seu 
nome de batismo, Loretta. Como postulante continuou seu apostolado no campo da 
educação, ensinando crianças nas séries iniciais da Educação Elementar e crianças com 
necessidades especiais, por vinte e cinco anos. Irmã Mary Loretta foi uma professora notável 
com um coração amável e responsável. Era especialmente dotada de empatia e apreciação 
para a inocência de crianças pequenas. Os dons que ela recebera eram os dons que ela 
doou. 

Quando foi necessário aposentar-se do ensino, Irmã Mary Loretta dava aulas às 
coirmãs na comunidade – apoiando, incentivando e rezando por suas necessidades. Por 
muitos anos, a Irmã foi, por assim dizer, aquela que cuidou com muito carinho e amor de seus 
pais. Trabalhou incansavelmente, mesmo quando sua própria saúde estava declinando, pelo 
bem-estar e conforto deles até o tempo de suas mortes.   

Em seus sofrimentos pessoais, a Irmã não se queixava e era grata a todos que 
trabalhavam para ela. Venerava Maria, sob o título de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, 
como sua fonte de força e de consolação. Em sua caminhada da vida de dizer o “sim” a tudo 
que estava à sua frente, Irmã Mary Loretta confiava que a bondade de Deus e seu amor 
providente iriam sustentá-la. 

Que ela se alegre agora e descanse na paz eterna! 


