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IRMÃ   MYRA  ND 5901 

 
(Anteriormente:  Irmã Mary Antonmarie)  
 
Myra Dana AVSEC 
 
 
 
Província de Cristo Rei – Chardon, Ohio, EE. UU. 
 
Data e Lugar do Nascimento: 13 de junho de 1942 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1963 Chardon, Ohio 
Data e Lugar da Morte:   31 de agosto de 2015 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Funeral: 04 de setembro de 2015 Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento: 04 de setembro de 2015 Cemitério da Ressurreição, Chardon, OH 

 
Como a mais velha de seis filhos de Anthony e Nancy (Frank) Avsec, Myra aprendeu 

muito cedo a importância de fortes laços familiares a serem nutridos e estimados. Cresceu em 
Cleveland e frequentou a escola e a paróquia de São Vitus Sua herança eslovena foi 
cultivada e celebrada. Foi uma parte integral da vida de Myra, evidenciada em seu amor por 
cada membro da família e os muitos amigos/as com quem esteve ligada por toda a vida. Seu 
sorriso contagiante gerou confiança, comunicação fácil e amizade. 

Após ter-se formado na Academia Notre Dame, em Cleveland, Myra ingressou nas 
Irmãs de Notre Dame a 08 de setembro de 1960. Tinha uma prima, Irmã Mary St. Bernadine, 
agora Irmã Mary, já membro de nossa comunidade. Na vesticão, Myra recebeu o nome de 
Irmã Mary Antonmarie. Mais tarde, voltou a seu nome de batismo.  

Durante seus primeiros vinte e quanto anos de apostolado no serviço de alimentação, 
Irmã Myra  preparou milhares de refeições para as Irmãs na comunidade, para a cafeteria da 
Escola Média e o internato. Aprendeu rapidamente a cozinhar bem! A Irmã colecionava 
receitas preferidas e aprendeu a preparar alimentos muito bons. Por vezes, achava este 
trabalho desafiador por causa do tempo necessário para preparar as refeições e estar 
afastada do resto da comunidade e suas atividades.  As Irmãs com quem trabalhava 
tornaram-se um apoio vital no seu dia-a-dia. Irmã Myra nutria outros/as espiritualmente 
tornando-se ministra da Eucaristia na Paróquia de são Francisco de Assis, Gates Mills, Ohio, 
e as professoras ajudantes no programa da pré-escola. Gostava de estar com as crianças e 
usava as suas habilidades  como uma “grande Irmã” para ajudá-las a navegar com suas 
primeiras experiências escolares. 

Irmã Myra era uma mestra em fotografar. Suas fotos formam um maravilhoso pano de 
fundo dos espaços, lugares e pessoas que ela amava. Ela “semeou” não apenas com as 
lentes de sua câmara, mas com o seu coração. Irmãs visitantes de outras províncias 
recebiam o presente de um CD com fotos da propriedade de Chardon, mostrando a beleza da 
criação, em todas as estações do ano. 

Seu interesse em genealogia levaram-na a pesquisar a história da família – um legado 
permanente a seus familiares. Devendo submeter-se a várias cirurgias e questões de saúde, 
Irmã Myra não era uma “estranha” ao sofrimento e sua resposta era – “Eu não tenho medo de 
morrer” – mostrou a evidência de sua fé forte e prática que acompanhava sua vida diária. Sua 
decisão de renunciar a outro tratamento inspirou a todos/as que conviviam com ela. Nesta 
vida, a Irmã contava com o amor de Deus, o amor de sua família e o amor compassivo de 
suas coirmãs e amigas.  

Que ela se alegre agora na vida nova encontrada no abraço eterno de Deus! 


