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IRMÃ   MARY  EVANGELITA 
 
Dorothy SPECHTHOLD ND 3732  
 
 
Província: Imaculado Coração de Maria, Covington, KY, USA 
 
Nascimento 27 de Fevereiro de 1917 Cincinnati, OH  
Profissão 17 de Agosto de 1940 Covington, KY  
Morte  30 de Junho de 2014 Covington, KY  
Funeral 03 de Julho de 2014  Cemitério Conventual, Covington, KY  
 
Dorothy Spechthold foi a segunda filha mais nova dos seis filhos de George e Ottillia 
Stenger Spechthold. Seu irmão mais velho, Clarence, morreu com a idade de sete anos. 
Seu pai era Farmacêutico e Dorothy nasceu num apartamento acima da farmácia de seu 
pai.  

Durante uma epidemia de influenza, seu pai contraiu a doença e morreu 3 dias depois, 
na idade de 39 anos. Sua mãe ficou só para criar os 5 filhos. 

Irmã Mary Evangelita frequentava a Escola Santa Agnes, dirigida pelas Irmãs de Notre 
Dame.  Ela ficou impressionada com a alegria das irmãs e com a maneira amável com 
que tratavam uma a outra. Enquanto frequentava a Escola Secundária, ela rezava três 
Ave Marias, pedindo a Maria que guardasse sua vocação. Depois da graduação fez um 
curso na Comprometer School e trabalhou dois anos e meio no Departamento de 
Custos da Cincinatti Milling Machine Company. Depois de um tempo de discernimento, 
Dorothy se ligou às Irmãs de Notre Dame, fazendo sua sua Profissão Religiosa em 17 
de Agosto de 1940. 

A Irmã desempenho vários ministérios durante sua longa e frutuosa vida. Depois de 
formar-se em Educação e Administração, foi Professora e Diretora em várias escolas 
em Ohio e Kentucky. Quinze desses anos foram passados na Escola St.Martin, 
Cheviot,Ohio. Ela exerceu o cargo de superiora em várias casas filiais. Por duas vezes, 
foi eleita Delegada ao Capítulo Geral, em Roma.  De 1966-1971, Irmã Mary Evangelita 
serviu como Assistente da Superiora Provincial e também Mestra de Junioristas. Laços 
fortes se formaram nesta época e várias irmãs que deixaram a comunidade ainda 
mantinham contato com a Irmã . Estas mulheres, seus parentes, professores e 
funcionários achavam que ela não era só uma pessoa que sabia escutar, mas lhe 
respondia com sabedoria e bondade. A Irmã era amiga de muitas irmãs dentro da 
comunidade. Após ter-se formado em Orientação, Irmã Mary Evangelita serviu como 
Conselheira Orientadora na Escola Bishop Brossard High School durante 6 anos. 
Prosseguindo seu trabalho na Escola Secundária, a Irmã foi transferida para St. Josph 
Heights onde lecionou em Lourdes Hall e foi Coordenadora da pré-aposentadoria e 
orientadora para a aposentadoria.  Ela coordenava as atividades em Lourdes Hall e era 
uma irmã visitante lá. 

Irmã Mary Evangelita gostava de estar com o povo  e de contar histórias sobre o 
passado. Gradualmente, sua audição foi diminuindo como também sua visão. Mas 
devido aos fortes relacionamentos que desenvolveu, seus amigos eram muito fieis e a 
visitavam. Alguns continuaram ao lado de sua cama durante os dias finais. A 30 de 
Junho de 2014, com a idade de 97 anos, ela adormeceu no Senhor. 

Deus seja sua alegria para sempre. 


