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O melhor ainda é ser, o último da vida para o qual o primeiro foi feito. Browning 

Ao anoitecer de sexta feira, 28 de novembro, Irmã Audrey Marie Elfring, na idade 
de 59 anos devolveu sua alma ao Senhor a quem servira tão fielmente por trinta e oito 
anos. Nascida no lar de Audrey Starrick e Robert Elfring era uma dos nove filhos. 
Frequentou a Escola Elementar Sagrado Coração e se formou na Escola Média Ross em 
Fremont, Ohio. Sentindo o chamado para a vida religiosa, ingressou nas Irmãs de Notre 
Dame, em agosto de 1973. 

Por trinta e quatro anos, ela trabalhou em escolas em Ohio, Michigan, Indiana e 
Flórida como professora ou diretora. Altamente apreciada como professora, como uma 
orientadora e amiga, a Irmã é lembrada por sua dedicação, organização, segurança e 
dedicação às/aos estudantes em sua atenção/cuidado.  Conservava não apenas uma lista 
de sua classe, mas também uma foto de grupo de cada classe que tinha tido, a irmã era 
uma professora muito talentosa do ensino médio, especialmente nas áreas de Matemática 
e Estudos de Religião. Especializada nas relações com crianças provindas de diversos 
ambientes sócio econômicos e culturais, ela as formava para a auto confiança e sucesso 
em seus estudos.  

Seu treino no Programa de Orientadora e Inovadora dos Educadores e sua 
capacidade de grande escritora tornaram-na um membro valioso do corpo docente nas 
escolas onde lecionou. Aqueles que chegaram a conhecer a Irmã como amiga 
perceberam como ela se sentia importante de uma maneira respeitosa e sincera. Foi com 
uma alegria genuína e um senso de humor que ela atraía suas amigas e as famílias. 
Mandando cartões, visitando famílias e amigos/as, tudo isso criou um tempo de 
divertimento juntos e manifestou seu amor e solicitude pelos outros. Em suas reflexões 
espirituais chegou a ter um amor muito íntimo a Deus que é fiel no amor e no perdão.  

Ela por sua vez imitou o abraço amoroso do Pai a todos que amava. Durante os 
últimos oito meses de sua grave doença, Irmã Audrey Marie jamais perdeu seu espírito de 
humor. Conservou a esperança e o sorriso até o fim de sua vida. Enquanto era paciente 
no Hospital da Clínica de Cleveland, Irmã Audrey Marie retornou à casa do pai celeste. 

Que ela se alegre agora com a festa que o Pai Pródigo está dando agora em sua 
honra.  

Que descanse em Paz! 


