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Como retribuir ao Senhor tudo o que Ele me concedeu! 

Ir. Mary Andrenita sabia que seu tempo para entrar na morada eterna estava chegando 
perto. “Preciso tornar-me como uma criança – amável, afetuosa, não tendo ciúmes, nem 
ressentimentos. Isto é uma maneira de viver”. Essas palavras de Irmã Mary Andrenita 
continham algo de verdade no sentido de como ela passou toda a sua vida, procurando 
crescer nelas e assumindo-as.  

Kathleen nasceu na família de Andrew e Marian Tyler Grimesey em Cleveland, 
Ohio, onde cresceu com seus três irmãos e duas irmãs.  A mudança  para Norwalk, Ohio, 
deu-lhe a possibilidade frequentar o curso médio na Escola Católica St. Paul, onde 
encontrou as Irmãs de Notre Dame e foi influenciada pela paz, dedicação e alegria delas. 
Kathleen ingressou na comunidade das Irmãs de Notre Dame, - Toledo, em 1951, quando 
iniciou sua vida de dedicação como professora. Ir. Mary Andrenita era uma professora 
entusiasta e criativa, motivando as estudantes,  por seu testemunho e apoio.  Por  
quarenta e oito anos  lecionou para crianças da Escola Elementar e do Curso Médio da 
Diocese de Toledo. 

Em 1996, aposentou-se de seu ministério de professora e foi residir em Toledo, 
onde se envolveu em serviços da comunidade e deu aulas particulares a estudantes que 
tinham necessidades especiais, na Escola Maria Imaculada, por sete anos. Em seu 
coração, havia um lugar especial para essas estudantes deficientes, com dificuldades 
peculiares. 

Aberta e muito contente, Irmã Mary Andrenita sempre fazia amigos/as com 
facilidade e gostava de ser parte da conversa comunitária. Mostrando preocupação, fazia 
perguntas, congratulava a pessoa em seu dia especial, mostrava seu amor e alegria em 
estar com outros. Caminharia uma milha extra para partilhar doces ou ‘sonhos’ quando 
alguém tinha um dia difícil ou necessitava de uma surpresa. Levar Irmãs para uma hora 
marcada ou para fazer compras dava-lhe a oportunidade de estar fora, em contato com a 
maravilhosa natureza criada por Deus, enquanto estava com uma Irmã durante a sua 
viagem.  

No dia 09 de abril de 2015, após exames médicos e tendo baixado no hospital, foi 
motivo de se mudar para a Residência do Centro das Ursulinas, em Toledo, a fim de 
receber a necessária assistência médica. Somente após 11 semanas, encontrou a sua 
morada eterna junto a Deus. Na idade de 82 anos e 61 anos de profissão religiosa 
abandonou-se calmamente nos braços de Deus. Que ela encontre a paz em sua morada 
com o Deus Criador! 


