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A Irmã Mary Reina Arlinghaus era uma humilde mentora e uma professor de arte amada 
por muitos. Mary Ethel Arlinghaus cresceu numa família de classe média, amorosa e 
trabalhadora. Mary Ethel era a mais velha dos quatro filhos de Joseph e Ella Arlinghaus. 
Frequentou a Escola Santa Agnes, em Bond Hill, Ohio, onde foi ensinada e inspirada pelas 
Irmãs de Notre Dame. Aos 23 anos ingressou nas Irmãs de Notre Dame e fez sua profissão 
religiosa em 12 de agosto de 1943. 

A Irmã Mary Reina começou seu ministério em Park Hills, Kentucky, na Escola Santa 
Agnes, em 1942, lecionando para o terceiro e quarto anos. Enquanto continua o seu ministério, 
completou seu bacharelado em Arte e Biologia na Faculdade Villa Madonna, em 1952 e seu 
Mestrado em Arte, na Universidade de Notre Dame, em 1958. 

A irmã aprimorava constantemente suas habilidades em aquarela e caligrafia, seus dois 
pontos fortes como artista prática. Esses pontos, estavam muito relacionados, pois usava suas 
linhas caligráficas nas cenas que pintava. Era uma técnica que ela ensinava, e se seus alunos 
captassem, seu trabalho seria muito mais forte. A maior parte de sua longa vida foi dedicada ao 
ensino dos alunos da Notre Dame Academy. Ela ensinava arte de uma forma tão talentosa que 
muitos alunos a adoravam. Os seus alunos se tornaram seus amigos. Muitos ela conquistou 
para rezar uma dezena do terço, todas as manhãs, na capela da escola, pouco antes do 
primeiro sinal. Outros alunos partilhavam o seu período de almoço com ela. Também aparecia 
na hora do almoço da irmã, um número de graduados que lhe eram muito dedicados e 
apreciavam o que ela significava em suas vidas.  

Depois de sua "retirada", isto é, de obter novas forças para continuar sua jornada, dava 
aulas informais para vários grupos diferentes – para as crianças no Centro Urbano de 
Educação Notre Dame, um pequeno grupo de irmãs e um grupo de amigos. Depois de jogar 
cartas na recreação, a irmã, muitas vezes, se focava na prática de uma técnica ou na criação 
de uma escultura de papel, etc., que ela poderia ensinar a um ou a outro desses grupos. Ao 
longo dos anos, a irmã fez dezenas de cartões para irmãs, familiares e amigos. Podemos 
imaginar os destinatários destas pequenas jóias trazendo-as agora, para serem admiradas e 
mostradas aos amigos. 

A Irmã Mary Reina tinha um enorme talento para ensinar. Testemunhamos o poder de 
sua influência, quando o aviso de sua morte recebeu cerca de 100.000 visitas no Facebook. 
Essa influência muito difundida, foi a razão pela qual a missa fúnebre foi realizada na igreja 
paroquial, em vez da capela conventual. 

A Irmã Mary Reina celebraria o seu 99º aniversário em junho. Agradecemos a Deus por 
tê-la entre nós, por tantos anos. Sentiremos falta de sua forma carinhosa de ensinar e do seu 
inesquecível sorriso. Que ela possa viver na alegria e na paz do abraço amoroso de Deus por 
toda a eternidade. 


