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Ir. Mary Sushila SND era a segunda mais nova entre os seis filhos do sr. Mathew e 
da sra. Mary Mathew; nasceu em Trivandrum, Kerala, numa família tradicional, devota, 
católica, embebida de uma fé firme, já cedo em sua vida herdada dos pais, devotada aos 
deveres, valores para viver de acordo com os mesmos. 

Enquanto estava estudando na Escola Primária St. Mary e no ensino médio em 
Bharanaganam teve a alegria de encontrar o Revdo. Pe. Augustin Wildermuth, S.J., 
depois bispo de Patna que a inspirou de tornar-se  uma missionária. Como estudante na 
Faculdade Assunção Changanasery encontrou Ir. Mary St. Thomas, SND, e Ir. Mary 
Magdela, SND. Este encontro tornou-se o momento decisivo para responder a seu 
profundo desejo de ser uma missionária no norte da Índia.  

Chegou a Jamalpur, Bihar, junto com outras cinco jovens corajosas, a 11 de julho 
de 1954. A mão de Deus foi visível nas primeiras etapas de sua formação, quando lutava 
com a língua, a cultura, a comida e o clima do Norte da Índia. Aceitou esse desafio 
alegremente e emitiu a profissão dos votos.  

Após a primeira profissão, em 1957, Ir. Mary Sushila passou vários anos como 
professora comprometida em Jamalpur, Munger e Patna. Seu coração compassivo 
possibilitou-a de ir além da sala de aula formal e foi ao encontro do povo nas periferias, 
tocando o coração de muitos em Sasram, Patna e até em Katmandu. Ela simpatizou de 
uma maneira singular com todos aqueles com quem entrava em contato, especialmente 
os de classe baixa e os menos favorecidos. Nós a lembramos como uma Irmã viva, muito 
capaz, dinâmica e corajosa, sempre disposta para ir ao encontro do desconhecido e de 
áreas igualmente desconhecidas.  

Encontrou apostolados que tocavam seu coração, como: apostolado de prisioneiros, 
apostolado de pessoas viciadas, pastoral em geral e apostolados sociais – para 
mencionar alguns. Foi ela que se dirigiu de bicicleta aos esfarrapados, reuniu-os e lhes 
deu aulas, falando-lhes sobre aids e incentivando-os para uma escola regular.  

Em sua idade avançada foi-lhe difícil  sair para o apostolado fora. Mesmo assim 
permaneceu uma missionária de coração. Durante os últimos poucos anos foi uma 
verdadeira companheira para todas nós e contribuiu muito para a vida comunitária. Sua 
alegre resistência à dor e ao sofrimento impressionou a todos aqueles que a visitavam e 
aquelas que a cuidavam durante os últimos dias. Permaneceu espirituosa e alegre até 
que deu o último suspiro, a 31 de janeiro de 2015, às 22 hs e 15 minutos.  

Alegramo-nos com ela por estar agora livre de toda enfermidade e encontrar-se 
unida a seu Redentor. 

Que descanse em paz! 


