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Teresa era a terceira dos oito filhos de Maurice e Loretta Langenderfer. Pesando 
somente  dois quilos não se esperava que sobrevivesse; porém rodeada por sua amável 
família, começou a crescer e prosperar e foi batizada com o nome de Teresa, em honra 
da “Pequena Flor”. Esses foram anos felizes onde o amor e o cuidado um pelo outro 
foram nutridos e floresceram.  

Teresa já está na escola e gosta dela. Como criança sabia que queria ser uma 
professora. A decisão de entrar na vida religiosa não veio tão facilmente. 

Gostava de participar nos eventos do ensino médio, porém quando cresceu, ela 
percebeu que, por melhores que fossem todas as coisas, não podia mais deixar de lado o 
convite de Deus de seguir um outro  caminho e ingressar na Congregação, em Cleveland, 
a  08 de setembro de 1945, da Paróquia da Imaculada Conceição Marygrove, Swanton, 
Ohio. Suas duas primas SND em Toledo e uma tia, Irmã Mary Anselm, mestra das 
noviças em Cleveland, apoiavam-na pela oração e coragem. Na vestição recebeu o nome 
de Irmã Mary Alberte. Mais tarde, voltou a seu nome de batismo. 

Depois de dois anos de Faculdade, Irmã Mary Teresa foi enviada para lecionar na 
secunda série. Havia cinquenta e cinco crianças nessa classe e no ano seguinte, 65! 
Participando de aulas aos sábados e nas férias, a Irmã recebeu o bacharelado de 
Ciências em educação da Faculdade St. John, Cleveland, Ohio. Lecionou na 2ª série por 
quarenta e dois anos para os prediletos de Deus. Como ela gostava das crianças – e 
como estas gostavam dela! Uma de suas maiores alegrias era preparar suas alunas para 
a Primeira Comunhão.  Afirmou que foi um grande privilégio preparar as crianças para a 
Eucaristia – certamente a fonte de sua gratidão e o coração de sua vida espiritual. 

Pequena em estatura, o amor da Irmã e sua simpatia pelas crianças, suas famílias 
e as coirmãs eram evidentes. Depois de vinte e nove anos na Paróquia São Pedro, em 
Lorain, Ohio, trabalhando como professora, assistente na escola, trabalho pastoral e visita 
aos idosos em suas casas, no hospital ou na creche, Irmã Mary Teresa mudou-se para a 
Casa Provincial onde continuou seu apostolado, ajudando a todos que encontrava 
diariamente. A Irmã era uma mulher simples, de oração, desprendida e trabalhava muito. 
Seu sorriso era genuíno, acolhedor, gentil, afável e cheio de paz, demonstrando um senso 
de bem-estar e de acolhida. O amor a Jesus Cristo brilhava nela e por ela. 

Irmã Mary Teresa observou: “Todas as bênçãos que eu recebi no decorrer de todos 
esses anos, não posso agradecer o suficiente a Deus. Eu tenho tal alegria interior, o 
Senhor é tão bom”!  

Que ela agora goze a união eterna com seu Amado por quem aspirava durante 
toda a vida. Que descanse em paz no abraço amoroso de Deus! 


