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Edna e seu irmão gêmeo Ralph eram filhos de William e Martha (Hoffman) Wagner. 

Eles e seus três irmãos cresceram numa propriedade rural fora de Navarre, Ohio. 
Contribuíram com sua energia e  trabalho árduo, estavam unidos em tempos bons e em 
tempos  desafiantes. Durante toda a sua vida, Edna gostava de visitas à família, 
atividades e celebrações. Também gostava de viajar com sua família e amigas na 
comunidade. 

Durante uma viagem a Cleveland para o Congresso Eucarístico em 1935 e uma 
visita a sua tia avó Irmã Maria Agneta, Edna encontrou pela primeira vez as Irmãs de 
Notre Dame. Em seu primeiro ano , do Ensino Médio, ela veio para a Academia Notre 
Dame, Cleveland, como juvenista e ingressou como postulante e 02 de fevereiro de 1940. 
Na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Carmelita. 

Como noviça, a Irmã trabalhou na cozinha e depois da Profissão religiosa, seu 
primeiro serviço foi  na cozinha e o cuidado da casa no convento de North Ridgewille, 
Ohio. A Irmã foi enviada  para trabalhar em outras escolas paroquiais como cozinheira e 
muitas vezes como sacristã. Força corporal e  espiritual eram necessárias junto com as 
habilidades em artes domésticas que ela aprendeu no seu lar. 

Em pouco tempo ela se encontrou na sala de aula, substituindo quando era 
necessário e depois lecionou em turno inteiro, além de outros deveres. Irmã Mary 
Carmelita recebeu o grau de bacharelado da Faculdade são John Cleveland e lecionou 
para crianças da escola elementar por quarenta e quatro anos em Ohio, Virgínia. Gostava 
muito de preparar crianças para a Primeira Eucaristia como um privilégio especial. 

Em 1993, Irmã Mary Carmelita se aposentou do ensino e começou o apostolado de 
sacristã na Casa Provincial. Muito devota  e atenciosa para detalhes ela entregou essa 
tarefa quando tinha certeza de que tudo estava sendo atendido para a liturgia diária e em 
ocasiões especiais. Outro ministério que assumiu até a morte foi de fazer trabalhos 
manuais para bazar das Irmãs que se realizava cada ano em setembro. Trabalhos 
manuais delicados e de crochê, excelentes tapetes e animais estofados mostraram seu 
talento e criatividade. Ganhou muitos prêmios no “Geauga”. 

Durante uma visita a amigas/os no Missouri, em novembro de 2014, a Irmã ficou 
doente. Devido à sua condição de fraqueza, não pode mais voltar para a comunidade até 
março. A Irmã tornou-se uma “residente” no Centro de Saúde e, não obstante ter sido 
capaz de jogar baralho, nunca recuperou totalmente as forças. Irmã Mary Carmelita era 
uma pessoa  estimada, um membro fiel da comunidade religiosa e uma mulher que serviu  
o povo de Deus de muitas formas e em muitos lugares. Ela nos mostrou como viver 
doando-se livremente em pequenos serviços.  

Que ela descanse agora em paz, no amável abraço de Deus! 


