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Nancy Nienaber nasceu na família de Joseph e Hilda Brueggeman Nienaber. Tinham 
seis filhos, duas meninas e quatro meninos. Era  uma família muito religiosa e que vivia  
apenas duas casas distante da Igreja São Benedito, onde Nancy muitas vêzes prestava o seu 
serviço e fechava a Igreja para a visita. Seu estudo elementar ela o fez na Escola São 
Benedito. A família Nienaber tinha muitos familiares na vida religiosa. Como a Irmã escreveu: 
“Eu cresci cercada de pessoas de fé, por isso foi tão fácil para mim desenvolver uma relação 
pessoal com Deus.” 

Este relacionamento desenvolveu-se numa vocação religiosa para as Irmãs de Notre 
Dame que ela encontrou na Academia Notre Dame durante seus anos de estudo no Ensino 
Médio. As professoras  “ensinavam bem, gostavam de nós, tinham tempo para nós e nos 
incentivavam para rezar na capela diariamente”.  

Após o Ensino Médio, Irmã Mary Renee ingressou na comunidade Notre Dame e 
emitiu seus votos a 16 de agosto de 1967. 

Irmã Mary Renee exerceu três apostolados importantes, tendo sido bem preparada 
para eles. Recebeu três graus de Mestrado: em Educação da Universidade Xavier, em 
Estudos Religiosos do Instituto Notre Dame e em Espiritualidade Cristã da Universidade 
Creighton. Recebeu também o Certificado em Direção Espiritual/e em Retiros.  

A primeira licenciatura preparou-a para lecionar em salas de aula na escola elementar 
e ensino médio.  

Após esses anos, a Irmã passou 24 anos na Formação da fé dos adultos. Vinte e um desses 
anos dedicou à Paróquia St. Mary em Alexandria. Gostava de ser a Diretora da Educação 
Religiosa, especialmente dirigindo as classes de R.C.I.A. 

Além disso, Irmã Mary Renee deu conferências, planejou retiros em várias paróquias e 
em outros lugares. Nos últimos anos, foi abençoada a ser uma diretora espiritual e diretora de 
retiros: dirigiu, conduziu e orientou muitas pessoas.  

Seus artigos sobre temas espirituais foram publicados em periódicos e nos jornais da 
diocese. Em 2000, a Irmã tornou-se a diretora do programa de Associadas para Província de 
Covington, o que continuou por catorze anos. Irmã Mary Renee tinha muitos amigos/amigas e 
conhecidos através de seus contatos no decorrer dos anos. Tinha um espírito alegre. Em 
2014, foi diagnosticado sua doença terminal o que ela aceitou com um pronto “sim” à vontade 
de Deus. No decurso das semanas seguintes uma efusão de orações e apoio veio de Irmãs, 
parentes e amigos. 

 A Irmã aguardou pacientemente seu esposo para levá-la para junto dele. Finalmente, 
com calma deu o último suspiro no domingo a 01 de fevereiro de 2015. Doou o seu corpo 
para a ciência. Devido ao grande número de pessoas que vieram para a Missa de memória, 
esta teve lugar na Paróquia St. Agnes.  

Que Deus continue a ser a sua alegria para sempre! 


