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Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, USA 
 
Data e Lugar de Nascimento: 10 de julho de 1943 Elyria, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1963 Chardon, Ohio 
Data e Lugar da Morte:  23 de agosto de 2016   Palm Beach, Flórida 
Data e Lugar do Funeral:  30 de agosto de 2016 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Enterro: 30 de agosto de 2016 Cemitério da Ressurreição, Chardon 
 

Em sua autobiografia, Kay se descreveu como "um pouco do céu" recebido por seus 
pais Charles e Mary (McDonnell) White, no seu nascimento. Ao longo da vida, os duradouros e 
fortes laços familiares entre Kay e suas duas irmãs foram fonte de vida e energia levando suas 
alegrias e preocupações à sua oração diária. Durante o segundo ano, na Escola Elementar St. 
Mary, em Elyria, no momento de sua primeira comunhão, Kay ouviu, primeira vez, o Senhor 
dizer: "Vem e segue-Me". Ela escreveu: "Uma pequena vela especial foi acesa em minha 
alma". O primeiro passo em direção ao seu objetivo de tornar-se religiosa foi ingressar na Notre 
Dame Academy, Cleveland, como aspirante. Então entrou para as Irmãs de Notre Dame, aos 2 
de fevereiro de 1961. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Berchmans. Mais tarde, ela 
voltou ao seu nome de batismo, Kay. 

A Irmã Mary Kay recebeu o diploma de bacharel, pela Faculdade St. John, Cleveland, e 
de mestrado, pela Universidade Bowling Green State, Ohio, ambos na área da educação. Ela 
era dedicada à excelência, na educação Católica em sua missão de professora de escola 
primária em Ohio, Virginia e Flórida, por mais de trinta anos. A Irmã gostava de ensinar. 
Preparou um número incontável de crianças para os sacramentos. Era totalmente focada e 
decidida em tudo o que fazia, sem permitir distrações em sala de aula - e as crianças a amava 
por isso! 

A semente da transição para um novo apostolado foi plantada quando, como jovem, ela 
acompanhava sua mãe em visitas a instituições de cuidados da saúde. Em 2001, a irmã Mary 
Kay começou o apostolado junto aos idosos, doentes, moribundos, e suas famílias. Em suas 
visitas, ela ouvia as preocupações, com compreensão e compaixão. Ela amava o que tinha o 
privilégio de dar, mas, mais importante, o que tinha o privilégio de receber. A Irmã apreciava os 
laços de ligação que estabelecia, acompanhando os outros nos últimos estágios da vida. Ela 
sentia que era uma honra caminhar e estar presente para aqueles que mais precisavam. 

Um serviço adicional que a Irmã fez foi o "apostolado do telefone." Viver na Flórida e 
estar longe de sua casa, em Ohio, essa era sua oportunidade de manter contato com suas 
irmãs nas comunidades e com aqueles que amava. Ela faria e falaria - muitas milhas, muitos 
amigos, muitos atos de preocupação e bondade. 

Dois anos atrás, a Irmã Mary Kay foi diagnosticada com câncer. Começou os 
tratamentos, sempre com o pensamento de que, através do poder da oração, ela seria curada. 
No mês passado, sua condição física ficou debilitada e ela sabia que a morte era iminente; mas 
não tinha medo e estava em paz. Todos os que ela tocou, diariamente, enriqueceram sua vida 
e a fortaleceram para permanecer fiel à ao seu objetivo. Ela escreveu: "A faísca de seguir a 
Cristo que uma vez se acendeu em minha alma, tornou-se uma chama ardente de amor para 
ao meu amado." Ela partiu muito silenciosamente para a paz e a luz da presença de Deus. Que 
a Irmã Mary Kay possa regozijar-se a vida eterna! 


