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Peço habitar na casa do Senhor todos os meus dias. 

 
Mary Beth era a segunda filha de Elmer e Elizabeth (Fisher) Miller de Norwalk, 

Ohio. Seus primeiros anos de infância eram repletos de vida e atividade com sua irmã 
Rita e seu irmão Alan com quem frequentou a Escola Elementar St. Paul. Durante os 
anos do Ensino Médio, ela era aspirante das Irmãs de Notre Dame, em Toledo, Ohio. A 
Academia Notre Dame introduziu-a no mundo das façanhas acadêmicas que ela seguiu 
para o resto de sua vida.  

Depois de completar a sua formação educacional, Irmã Mary Alan especializou-se 
na educação e cuidado de crianças com necessidades especiais. Sua constância no 
cuidado e dedicação a elas marcou-a como uma professora e mentora profundamente 
dedicada a outras professoras. Em 1966, iniciou uma longa carreira de educar e guiar as 
estudantes da Escola Maria Imaculada. Lecionou nas classes de estudantes do Ensino 
Médio por seis anos, antes de tornar-se Diretora da Escola Maria Imaculada, a Escola da 
comunidade SND,patrocinadora para as estudantes desafiadas mentalmente, até 2005. 
Mesmo depois disso ela continuou lecionando na Escola Maria Imaculada como 
consultora, diretora de projetos especiais e professora de computação até 2009.  

Desde 2009 Ir. Mary Alan tem servido o povo de Sandusky, Huron e Port Clinton, 
Ohio. Trabalhou com as necessidades especiais das estudantes da Escola Imaculada 
Conceição em Port Clinton, visitando os agonizantes em hospitais, através do Stein 
Hospice em Sandusky e desenvolvendo o programa do Bom Pastor nas paróquias em 
Sandusky.  

Era mulher quieta, calorosa e querida. Era capaz de acalmar as águas turbulentas 
de uma situação com um coração de escuta e a voz da razão. Era uma pessoa de 
sabedoria que cura, esperança e encorajamento aos que estavam deprimidos com o peso 
da vida. A dor não era estranha para a Irmã Mary Alan, porém não permitia que a mesma 
a deixasse prisioneira. Foi além dela para encontrar alegria e finalidade no serviço aos 
outros. Uma pessoa profundamente contemplativa, podia-se encontrá-la diariamente 
diante do Santíssimo Sacramento permitindo a Jesus de formá-la e energizá-la realmente.  

Inesperadamente, no sábado de manhã, o Bom Pastor chamou-a para si e a 
carregou a sua pátria do céu. Em seu 52º ano de Profissão Religiosa, na idade de 72 
anos, Irmã Mary Alan agora descansa no amável abraço do bom Deus. Que ela continue 
a expandir-se e tocar a vida de todos aqueles a quem amava tanto! 


