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IRMÃ   MARY  CATHERINE  ND 4959 

(antes Irmã Mary Clement Marie) 
 
Catherine BRAZIS 
 
 
 
Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, USA 
 
Data e Lugar de Nacimento: 22 de março de 1937 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1957 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Morte:  23 de abril de 2016 Centro de Cuidado da Saúde, Chardon,Ohio 
Data e Lugar do Funeral:  27 de abril de 2016 Centro Provincial, Chardon,Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento: 27 de abril de 2016 Cemitério da Ressurreiçãpo Chardon, Ohio 

 
Catherine era a irmã do meio das três meninas nascidas de Clemente e Mary (de casa 

Missus) Brazis. As meninas eram próximas tanto de coração, como de idade, sempre 
apreciando a companhia umas das outras, quer estivessem jogando, rezando ou estudando 
juntas. Os laços familiares e o amor de Catherine pela leitura, pelas caminhadas e a fonte 
constante de beleza que encontrava na natureza, permaneceram vivas durante toda a sua 
vida. 

Depois de se formar na Escola Elementar São George, Cleveland, Catherine 
matriculou-se na Academia Notre Dame, em Cleveland. A sua mãe tinha sido ensinada pelas 
Irmãs de Notre Dame por isso, Catherine sabia que as irmãs lhe dariam a melhor educação. 
Foi durante seus anos de ensino médio que respondeu à graça da vocação religiosa. 
Enquanto se sentia agradecida pelo privilégio de ser chamada, ela escreveu: "Minha maior 
dor de cabeça vai ser deixar minha família que tem estado muito perto de mim." Entrou no 
noviciado das Irmãs de Notre Dame aos 2 de fevereiro de 1955. Na vestição recebeu o nome 
de Irmã Mary Clement Marie. Mais tarde, retornou ao seu nome de batismo, Irmã Mary 
Catherine. 

A Irmã recebeu tanto o grau de bacharelado quanto de mestre em Educação pela 
Faculdade St. John, Cleveland. Trabalhou como professora em escolas primárias, em Ohio, 
Virginia e Flórida, por trinta e sete anos. Quando a irmã Mary Catherine se aposentou do 
ministério da sala de aula ativa, em 1996, ela serviu a comunidade, no Centro Provincial e 
continuou a desenvolver uma "espiritualidade de utilidade" em sua abordagem do ministério 
do serviço. 

 O serviço de auxiliar do painel de comando, na gráfica e nos arquivos estavam entre 
seus primeiros trabalhos. Ela agradecia a oportunidade de ajudar os outros, muitas vezes, 
trabalhando nos bastidores, com seu jeito tranquilo e eficiente. A Irmã ajudou na Medical 
Benefits Office como assistente, durante treze anos e depois, como membro do pessoal de 
apoio. Na comunidade, podia-se ter certeza de seu sorriso acolhedor e de muitos atos 
escondidos, de bondade. O seu desejo de ser útil e contribuir eram expressões não só de sua 
inclinação natural, mas da graça de Deus que trabalhava nela e através dela. 

A Irmã Mary Catherine gostava de caminhar fora para apreciar a beleza da criação em 
cada estação - uma expressão da simplicidade do amor de Deus. Para sua família, suas 
irmãs e colegas de trabalho, deu testemunho de uma vida dedicada a cumprir o plano de 
Deus e da recompensa do trabalho bem feito. Mesmo com a diminuição de sua força física, 
seu sorriso permaneceu sua marca. 

              Que a irmã agora, descanse em paz, na alegria na presença do nosso Deus bom e 
misericordioso. 


