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(antigamente Irmã Mary St. Ignatius) 
 
Rosemary Ruth MAYER 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, USA 
 
 
Nascimento: 13.07.1930 Cleveland, Ohio 
Profissão: 16.08.1951 Cleveland, Ohio 
Morte: 15.01.2016 Health Care Center,Chardon,Ohio 
Funeral: 22.01.2016 Provincial Center,Chardon,Ohio 
Sepultamento: 22.01.2016 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
Rosemary Ruth era a quarta dos filhos de Herman e Elizabeth (Schneider) Mayer. Ela 
adorava seus pais e irmãos. A família, na qual havia fortes e duradouros laços que a 
nutriam, significava tudo para  Rosemary.Por toda vida, amava e apreciava visitas, 
atividades e celebrações com sua grande e estendida família. Era uma fonte de energia e 
vida e ela trazia suas alegrias e preocupações na sua oração diária.  
 
Após completar o curso elementar na Escola St. Charles, Parma, Rosemary frequentou a 
Notre Dame Academy, Cleveland. Na graduação, refletiu sobre os inúmeros benefícios de 
que gozou “através da dedicação das irmãs”, e percebeu que sua escolha de seguir a 
Cristo como religiosa era uma bênção.  Entrou no Noviciado das Irmãs de Notre Dame a 
9 de estembro de 1948. Na Vestição, recebeu o nome de Sister Mary St. Ignatius, e 
depois retornou ao seu nome de batismo, Irmã Rosemary.  
 
A Irmã recebeu o grau de bacharel do St. John College, Cleveland, e o grau de Mestrado 
da  Marquette University, Milwaukee, Wisconsin. Lecionou nos anos finais do ensino 
primário e no Secundário durante 36 anos nas escolas de Ohio e Virginia. Com aulas bem 
preparadas e organizadas, Irmã Rosemary se dedicou com excelência à educação católica. 
Ela trabalhava aurduamente para fazer o melhor por cada criança.  
 
Em 1988, quando se tonou necessário sair do apostolado educacional ativo, Irmã 
Rosemary dedicou-se ao serviço das irmãs da comunidade – apoiando, encorajando e 
rezando por suas necessidades.A Irmã podia ser vista atendendo na central de telefones 
da casa provincial, partilhando suas habilidades como  costureira ou escrevendo para os 
doentes e retidos em casa. Mantinha contatos por carta e seu apostolado se estendia 
para nossas missionárias “ad gentes”. 
 
Apesar de seus próprios problemas de saúde, IrmãRosemaryfazia experiências de vida 
como pessoa querida, religiosa fiel, membro de uma comunidade, uma mulher que servia o 
Povo de Deus de muitas formas e em muitos lugares. Era agradecida a todos os que 
cuidavam dela na enfermidade e aprendeu a apreciar a presença de alguém ao seu lado. 
Deus usou o grande e forte coração da Irmã, sua grande capacidade de amar para seus 
próprios objetivos.  À  medida que seus sofrimentos cresciam, os laços de intimidade com 
seu Amado cresciam e se fortaleciam.  Que a nova vida da Irmã Rosemary traga 
libertação dos sofrimentos e a paz eterna enquanto ela descansa nos braços de nosso 
bom e amadoDeus.  


