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Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, USA 
 
Data e Lugar de Nascimento: 22 de setembro, 1926 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar de Profissão: 16 de agosto, 1946 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Morte:  18 de julho, 2016 Centro de Saúde, Chardon,Ohio 
Data e Lugar do Funeral:  26 de julho, 2016 Centro Provincial, Chardon,Ohio 
Data e Lugar do Enterro: 26 de julho, 2016 Cemitério da Ressureição, Chardon, Ohio 

 
Alice era a mais velha dos três filhos de Edward e Matilda (Reichlin) Rohr. Ela e seus 

dois irmãos apreciavam seus dias de infância vividos do outro lado da rua da paróquia St. 
Michael e da escola, ao sudoeste de Cleveland. Foram dias felizes no seio de uma família 
unida que trabalhava e rezava junto. Alice teve muitas oportunidades para conhecer e amar 
as Irmãs de Notre Dame cujo pessoal da escola ficava do outro lado da rua de sua casa. Na 
segunda série, ela disse à professora que queria ser "bem como aquelas irmãs." Alice 
frequentou a Notre Dame Academy, Cleveland, como aspirante e entrou na Congregação, 
como postulante, no dia 2 de fevereiro de 1944. Na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary 
St. Jane, mais tarde, irmã Mary Jane 
 

A Irmã Mary Jane respondeu com generosidade e grande alegria ao chamado de 
Deus, ao longo dos seus quase 90 anos, dos quais setenta de vida religiosa e sessenta e 
seis dedicados ao ministério da educação católica. Recebeu diploma de bacharel pela St. 
John College, Cleveland, e mestrado pela Universidade de St. Louis, Missouri. As duas 
certificações eram em Educação. A Irmã foi professora do ensino fundamental e médio 
diretora, tutora, superintendente regional diocesana e supervisora do ensino fundamental na 
congregação das Irmãs de Notre Dame. Quando necessário, ajudava na contabilidade. Uma 
vez disse: "Eu sempre tentei viver bem, amar muito e rir muitas vezes. Precisamos disso, no 
ensino fundamental. " 
 

A Irmã Mary Jane também lecionou no Notre Dame College, South Euclid, Ohio, no 
Departamento de Educação, onde ensinou e supervisionou professores-alunos. O seu 
coração, porém, estava sempre no campo do ensino elementar porque tinha um amor 
genuíno pelas crianças. "Trabalhar com professores do ensino fundamental é magnífico", 
disse ela, "porque eles são pacientes, compreensivos e sempre jovens." A irmã foi uma 
inspiração para seus alunos, seus pais e seus colegas de trabalho. 

 
 Em 2012, a irmã veio para o Centro Provincial, onde continuou a compartilhar seu 
acurado senso de humor, seu jeito amigável, seu calor e seu sorriso acolhedor com as 
Irmãs e outros que com os quais era vinculada. Com o aparecimento de demência, os 
últimos anos viram o declínio de sua saúde e de sua capacidade de participar e responder 
com o sorriso rápido, a energia e as maneiras agradáveis que sempre a caracterizaram.A 
Irmã viveu a vida religiosa até seu jubileu de 70 anos, entregando sua vida a Deus, dia-a-
dia. Somos gratas pela bênção da presença da Irmã Mary Jane e do testemunho de sua 
fidelidade, alegria e espírito generoso. 
 

Que ela recebe a plenitude da vida e amor infinito de Deus! 


