
Notícia de Morte 

IRMÃ  JOANN MARIA ND 4579 

 
Anteriormente: Irmã Mary Joseph Therese 
 
Jo Ann Teresa TORTI 
 
 
Província Maria Imaculada, Toledo, Ohio, EE. UU. 
 
Data e Lugar do Nascimento: 17 de maio de 1932 Toledo, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 17 de agosto de 1954 Toledo, Ohio 
Data e Lugar de Morte: 31 de agosto de 2015 Toledo, Ohio 
Data e Lugar do Funeral: 04 de setembro de 2015 Toledo, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento: 05 de setembro de 2015 Cemitério da Ressurreição,  
 Toledo, Ohio 

 
Filósofa, mentora, advogada, professora, amiga, Irmã JoAnn Maria deixou-nos 

repentinamente em sua maneira quieta e calma, quando adormeceu para o céu. As Irmãs e 
amigas se reuniram ao lado de seu leito no Centro Ursulina; a morte refletiu a sua vida, plena, 
quieta e efetiva.  

JoAnn nasceu numa casa italiana com seu irmão Joseph que eram os filhos de Joseph 
e Mary Elizabeth Konrad Torti. JoAnn  frequentou a Academia Notre Dame e ingressou nas 
Irmãs de Nossa Senhora. Em 1952, foi recebida na Congregação e tomou o nome de Irmã 
JoAnn Maria. Possuía capacidades inatas em liderança que encontraram múltiplas 
expressões durante seus sessenta e um anos de profissão na vida religiosa. Era conhecida 
por ser uma excelente professora, mestra e diretora nos níveis de Escola Elementar, 
Secundária e na Faculdade – era perita especialmente em inglês, teologia e filosofia. Ajudava 
a modelar a mente e os corações das jovens e isto era muito estimado por ela. A Irmã 
também serviu a comunidade sendo membro do Conselho Provincial. Pertenceu à Diretoria 
de Jovens, à Comissão de Justiça e Paz, em 1974 fez parte de uma Comissão em Roma, foi 
administradora em vários níveis, pertenceu à Comissão Diocesana de Religiosas, foi 
Delegada do Capítulo Geral e outras funções.  

Era muito ativa em trabalhos junto aos pobres, e nos últimos anos tornou-se 
representante do Departamento do Grupo de Segurança da Terra Natal e dos pedidos de 
Imigração. Este cargo lhe permitiu usar seu coração compassivo e o forte senso de justiça 
para auxiliar os imigrantes latinos no noroeste de Ohio, ajudando-os com aulas de inglês e 
instruções de cidadania e a documentação de imigração.   

Irmã JoAnn Maria amava a nossa comunidade Notre Dame. Gostava de preparar uma 
refeição gostosa e passava tempo jogando e conversando com suas coirmãs. Possuía uma 
maravilhosa habilidade de escutar atentamente as outras, sintetizava seus pensamentos e 
silenciosamente usava sua própria sabedoria e conhecimento para apoiar os assuntos de 
conversa. Tinha um caloroso senso de humor. Caminhava quieta e graciosamente entre nós. 
Aquelas pessoas que a conheceram bem, observaram e comentaram que jamais alguém a 
apressava. Necessitava de tempo para processar as coisas, deixando que cada projeto ou 
ideia tivesse seu próprio período de gestação antes de chegar ao nascimento.  

Irmã JoAnn Maria nos testemunhou como agir com justiça, amar ternamente e 
caminhar humildemente com o bom Deus.  

Que ela agora experimente o amoroso abraço daquele a quem amou tanto em sua 
vida! 


