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IRMÃ  MARY THERESA  ND  4515 

(Antes, Irmã Mary Donell) 
 
Theresa Grace SULLIVAN 
 
Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, USA 
 
Data e Lugar de Nascimento: 10 de março 1931 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1952 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Morte:  08 de agosto de 2016   Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Funeral:  11 de agosto de 2016 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Enterro: 11 de agosto de 2016 Cemitério da Ressurreição, Chardon 
 

Quando Donald e Helen (Hertel) Sullivan ficaram sabendo que não poderiam ter 
filhos, rezaram fervorosamente a Santa Teresinha, a Pequena Flor, com a promessa de 
nomear sua filha em sua honra e dispuseram-se a retornar esta criança a Deus, a 
qualquer momento. Theresa foi um presente de Deus e uma resposta da oração de seus 
pais. Para completar o círculo familiar, três anos mais tarde, nasceu seu amado irmão 
Tim. Ao completar o ensino fundamental, Theresa escolheu frequentar a Notre Dame 
Academy, em Cleveland.Foi aí que sua vocação foi cultivada e fortalecida. Ela ingressou 
nas Irmãs de Notre Dame em 8 de setembro de 1949, da Paróquia São Jerônimo, em 
Cleveland. No dia da vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Donell. Mais tarde, ela 
voltou ao seu nome de batismo, Theresa. 
 

A Irmã Mary Theresa recebeu diploma de bacharel pela Faculdade St. John, 
Cleveland, e mestrado pela Universidade Notre Dame, Indiana. Ela foi dedicada à 
excelência na educação Católica em seu ministério como professora, diretora e/ou 
coordenadora do Ensino Religioso nas escolas primárias de Ohio e Virgínia por 49 anos. 
O entusiasmo contagiante da irmã e a vontade de participar da comunidade escolar e 
paroquial encantava a todos. Ela tinha um talento único para envolver até os mais 
relutantes alunos ou pais. Educação era questão de fé, de família e promoção dos valores 
que permitiriam às crianças crescerem em compaixão, como adultos semelhantes a 
Cristo. 
 

Em 2001, a Irmã Mary Theresa mudou-se para o Centro Provincial, onde continuou 
a compartilhar suas habilidades administrativas e de redação, na Secretaria Provincial. 
Pesquisa e coleta de dados para os arquivos pessoais das irmãs, foram de especial 
interesse para ela e uma ajuda inestimável na secretaria. Ela entrevistou as irmãs e 
depois fez uma pequena biografia para colocar na frente da porta do quarto das que 
vivem no Centro de Saúde. A sua bondade e preocupação com os outros eram evidentes 
no sorriso que iluminava todo o seu rosto. A Irmã sempre foi orgulhosa de sua herança 
irlandesa. A sua risada melodiosa e o senso de humor eram partes integrantes de sua 
vida - seu espírito animava a todos a quem servia e marcava, cada dia! 
 

Nos últimos anos, a Irmã Mary Theresa foi desafiada com o declínio físico, mas 
nunca perdeu a capacidade de sorrir com os olhos e fazer os outros se sentirem 
acolhidos. Mesmo na doença, ela era a essência da bondade, sempre consciente da sua 
dignidade de mulher e de religiosa. Durante um retiro recente, a irmã escreveu: "A partir 
de agora até a morte, peço a Jesus que me deixe olhar através de seus olhos." Ela entrou 
muito silenciosamente na paz e na luz da presença de Deus. Que a Irmã Maria Theresa 
possa regozijar-se na vida eterna! 


