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Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, EE. UU. 
 
Data e Lugar de Nascimento: 30 de outubro de 1931 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1952 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Morte:  30 de dezembro de 2013 Centro de Saúde 
Data e Lugar do Funeral:  07 de janeiro de 2014 Chardon, Ohio  
Data e Lugar do Sepultamento: 08 de janeiro de 2014 Cemitério da Ressurreição, Chardon 
 

Margaret Ann era a mais nova dos dois filhos de Chistian e Sarah (Finucan) Pais 
Fishley. Peggy experimentou amor, corações cheios de fé e profunda alegria. Estes foram anos 
felizes em que o amor e preocupação um pelo outro foram nutridos  e floresceram. Peggy e 
seu irmão, Bill, gostavam e apreciaram atividades da família e a viagem das férias de verão. 

Depois de completar o ensino elementar na Escola Gesu, Universidade Heights, Peggy 
frequentou a Academia Notre Dame, em Cleveland. Seus anos do Curso de Ensino Médio 
estavam repletos de amigas, aulas e professoras maravilhosas e  participação em muitos 
esportes e a percepção de que Deus a estava chamando para a vida religiosa. Gostava da vida 
e sentiu-se “mimada” pela bondade de Deus, entregar sua vida a Deus foi uma maneira de 
dizer “Obrigada”. Peggy ingressou nas Irmãs de Nossa Senhora, no dia 8 de setembro de 
1949, em São Louis, Cleveland Heights. Na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Chrisara. 

Obteve o grau de bacharel da Faculdade St. John, Cleveland e o mestrado em educação 
da Universidade Xavier, Cincinnati. Dedicou trinta e seis anos ao apostolado da educação 
como professora e/ou diretora em escolas elementares em Ohio e Virginia. Irmã Mary Chrisara, 
mais tarde, trabalhou como recepcionista/secretária no Centro de Retiros Missionhkurst, 
Arlington, Virginia e ajudou de várias maneiras na Academia Notre Dame, Middleburg, Virginia. 
Onde quer que fosse necessária uma ajuda, a Irmã estava presente! 

Em 1994, a Irmã mudou para o Centro Provincial e iniciou um trabalho que era querido a 
seu coração, desde os 16 anos de idade – ser motorista. Levava as Irmãs para onde fosse 
necessário irem e era bem conhecida por sua coleção de mapas  e desenhos detalhados para 
ajudar outras a acharem o seu caminho. Quando não estava na estrada, Irmã Mary Chrisara 
era sempre disponível. Ela fez qualquer coisa a quem quer que fosse, a qualquer tempo. Sua 
generosidade, senso de humor, risadas e amabilidade fizeram-na acessível e confortável de 
estar com. Tinha o senso inato da dignidade e amabilidade de cada pessoa. Refletia o Cristo 
presente nela. A Irmã incluía e acolhia todos em seu círculo de amigos/as. 

Irmã Mary Chrisara começou a perceber a perda da memória e o começo da doença de 
Alzheimer e em 2005 reconheceu que era tempo de entregar seu querido trabalho de 
motorista. Assumiu essa parte de sua caminhada com confiança e resignação.  A Irmã foi uma 
residente do Centro de Saúde Regina por vários anos para receber cuidados mais 
especializados, porém pode voltar ao nosso Centro de Saúde em Chardon, em 2009.  

Irmã Mary Chrisara foi uma mulher de oração, cuja gentileza, espírito e maneira simples 
de viver revelaram seu amor por nosso bom Centro, Chardon e gracioso Deus.  

Que ela descanse agora cheia de paz, no amoroso abraço de Deus! 


