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Frances Josephine WENNINGER 
 
 
 
Província Maria Imaculada, Toledo, Ohio, Estados Unidos. 
 
 
Data e Lugar do Nascimento: 25 de janeiro de 1918 Toledo, Ohio 
Data e Lugar da Profissão:  16 de agosto de 1939 Toledo, Ohio 
Data e Lugar da Morte:   04 de maio de 2015  Toledo, Ohio 
Data e Lugar do Funeral:  09 de maio de 2015  Toledo, Ohio 
 

Como o girassol, eu me volto para ti, a fim de seguir-te, meu Deus. 
 

A alegre partida de Irmã Mary Virginia foi um presente para todos que a conheciam. 
Ela é  lembrada por sua gentileza com espírito audacioso. Este mesmo espírito inflamou um 
relacionamento com Jesus que deixou a Irmã sem medo para colocar suas expectativas no 
Bem-amado.  Irmã Mary Virginia sabia quando avançar e quando retroceder e esperar, 
quando renunciar e quando abraçar novos caminhos de vida no compromisso do 
discipulado. 
 

Uma das sete filhas de John e Mary Streicher Wenninger, Frances aprendeu desde 
cedo a ser amável, generosa e compassiva em seu relacionamento com outras pessoas. 
 

Ela cresceu em Toledo e frequentou a Escola St. Mary e depois a Academia Notre 
Dame, onde se formou. Inspirada pelo desejo ansioso de servir a Deus, doando-se aos 
outros, Frances ingressou nas Irmãs de Nossa Senhora em julho de 1936 e na vestição, em 
agosto de 1937, recebeu o nome de Irmã Mary Virginita.   
    

Duas de suas irmãs mais velhas Irmã Mary Consolatis e Irmã Mary Susanne 
entraram na Congregação junto com sua tia, Irmã Mary Edwalda Wenninger, que entrou e 
faleceu em Cleveland.  Depois, para seguir suas pegadas foram duas sobrinhas, Irmã Mary 
dePorres Westrick e Irmã Mary Magdalene Westrick, ambas da Província de Toledo.   
 

Após trinta e dois anos de ministério nas escolas, Irmã Mary Virginia aceitou 
alegremente a obediência de educar a juventude em Papua Nova Guiné. Tinha sido seu 
desejo por muitos anos ser uma missionária e finalmente este desejo se realizou em 1972. 
Por dezoito anos foi adiante em sua missão, celebrou e ensinou crianças e adultos na 
missão em Papua Nova Guiné.  A dedicação para seu trabalho foi evidente na alegria que 
expressou sempre que este assunto era mencionado.  Histórias e imagens/desenhos da 
missão eram temas de sua conversa por muitos anos, especialmente no que se referia às 
pessoas da Ilha.  
 

Em 1999, Irmã Mary Virginia voltou para os Estados Unidos e lá estava engajada em 
várias atividades na vida paroquial até 2010, quando se tornou membro da comunidade do 
Centro Provincial, na idade de 92 anos. A 26 de março de 2015, Irmã Mary Virginia mudou-
se para o Centro Ursuline por motivo de sua saúde e foi lá que encontrou seu esposo no 76º 
ano de profissão religiosa, na idade de 97 anos.  
 

Que sua alegria seja plena na presença do Divino Salvador! Descanse em paz! 


