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Marian Frances, uma nativa americana Chippewa da Tribo Turtle Mountain, nasceu 

aos 11 de junho de 1924, na Ilha de Graham, Minnewaukan, Norte de  Dakota. Os seus 

pais, William e Evelyn Lenoir Kress, criaram um menino e duas meninas; Marian foi a 

segunda mais velha. Os seus primeiros anos não foram fáceis porque perdeu os pais 

quando se formou no ensino médio, Em seguida, contraiu tuberculose, com 20 anos de 

idade. Depois de uma longa recuperação, Marian foi trabalhar como secretária na Missão 

indígena de Santo. Agostinho em Winnebago, Nebraska. Lá conheceu as Irmãs de Notre 

Dame. Aos  26 anos, ingressou  nas Irmãs de Notre Dame e fez sua profissão religiosa 

em 10 de Agosto de 1950. 

A Irmã Mary Brenden começou seu ministério em Cincinnati, Ohio, no Orfanato St. 

Aloysius, em 1949, ensinando e cuidando dos meninos do jardim de infância. Ela 

continuou seu ministério enquanto completava seu Bachelado em Ciências da Educação 

Básica na Faculdade Nossa Senhora de Cincinnati, e seu Mestrado em Educação, na 

Universidade Xavier. Trabalhou durante mais de 43 anos no cuidado de crianças e no 

ensino fundamental. Depois de se aposentar, a irmã mudou-se para o Centro Provincial. 

Muitas vezes visitava e fazia leitura para as irmãs no Hall do Centro de Cuidado Lourdes.  Ela 

também era ativa  no Apostolado da Oração SND. 

A Irmã Mary Brenden era uma pessoa de excelente convivência comunitária 

porque ela sempre tinha histórias interessantes para contar, quer sobre as crianças que 

ela ensinava ou experiências vividas em sua terra natal, Norte de Dakota. Ela era muito 

orgulhosa de sua herança indígena. Ficava feliz em compartilhar sua herança, como 

oradora convidada, em diferentes escolas locais. 

A Irmã. Brenden não conhecia estranhos. Onde quer que fosse, ela fazia amizade 

com todos, quer com a garçonete do restaurante ou a recepcionista no consultório do 

médico. Era sempre extremamente grata por qualquer coisa que lhe fosse feito ou dado. 

"O obrigada" chegava facilmente aos lábios 

 Embora saibamos que ela desejava encontrar-se com seu Esposo amado, nós 

sentiremos saudade do seu sorriso doce e sua feliz disposição.  

Que ela descanse em paz! 


