
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARIE CLARICE  ND 4379 

(Anteriormente, Irmã Mary Nathaniel) 
 
Clarice Helen BATES 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 23 de outubro,1928 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto,1949 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  04 de dezembro, 2016 Centro de Saúde, Chardon 
Data e local do funeral:  09 de dezembro, 2016 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 09 de dezembro, 2016 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 

 
 “Vou abraçar o teu povo em meu coração.” 

Clarice Helen Bates era a quarta dos seis filhos de Wilbert e Mary Margaret (Ebenschweller) 
Bates. A família mudou-se de Cleveland para uma área mais livre de Parma, Ohio, onde as 
crianças estudaram na Escola Saint Charles. A família de Clarice era uma bênção e uma fonte 
de grande alegria durante sua infância permeada de lazer, trabalho e brincadeiras. Cuidar dos 
necessitados foi uma virtude estimulada pelos seus amáveis pais. Clarice escolheu frequentar 
a Notre Dame Academy, na Rua Ansel, apesar do longo trajeto de carro. Dia 8 de setembro de 
1946, após a graduação, Clarice ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame 
recebendo o nome de Irmã Mary Nathaniel, na vestição. Mais tarde, voltou ao nome de 
batismo, Irmã Marie Clarice. 

É  bacharelada pelo John College, de Cleveland e Mestre em Estudos Teológicos da 
Theological Union de Washington. Durante dez anos, antes de ser enviada, em missão, para a 
Índia em 1960, lecionou em escolas primárias paroquiais em Ohio e na Califórnia. Em 
Jamalpur, lecionou na Notre Dame Academy e foi diretora da Joseph Parish School. A Irmã 
Marie Clarice amava o povo da Índia, especialmente, os mais pobres. Ela disse: "O nosso 
trabalho ainda não é para converter mas, para educar. Então as pessoas podem animar-se e 
levantar-se. Um dos maiores objetivos da comunidade Notre Dame é proporcionar às suas 
Irmãs indianas uma boa formação.” A irmã tinha consciência da importância da liturgia e de 
como ela influenciava o povo. Por isso, fez um curso de música litúrgica Hindi a fim de ajudá-la 
na adaptação à cultura indiana.  

Em 1968, a Irmã Marie Clarice retornou a Chardon para assumir a função de Procuradora para 
as Missões Notre Dame na Índia. Ela descrevia sua função como "relações públicas, isto é, 
relatar para quem quisesse ouvir sobre as atividades das Irmãs de Notre Dame já realizadas e 
descrever as tarefas ainda a serem concluídas.” A Irmã criou estreitos vínculos com os 
inúmeros benfeitores que ajudavam as irmãs e as pessoas com quem elas trabalhavam, como 
sua família. Há cada três anos, a Irmã viajava para a Índia para "verificar a situação presente e 
projetar as necessidades futuras da Província da Assunção bem como das filiais.”  Sua 
vitalidade, dedicação e amor para com o povo da Índia eram fontes de encorajamento e apoio 
às Irmãs indianas. 

Após 28 anos como Procuradora das Missões, Irmã Marie Clarice fez a doce-amarga transição 
para desempenhar o papel de agente de pastoral. Recebeu a certificação da diocese de 
Cleveland e exerceu seu apostolado, por cinco anos, nas paróquias de Ohio e Carolina do 
Norte. Em 2001, retornou para Chardon e, como expert em fazer colchas, projetou e executou 
lindas e sofisticadas colchas para o bazar e para exposição. Com o declínio da saúde, a irmã 
passou a dedicar-se ao apostolado da oração tendo as Sagradas Escrituras como guia diário. 
Seu interesse pelas iniciativas missionárias e educacionais na Índia, nunca diminuíram. Ficava 
feliz com as visitas das Irmãs indianas. Que ela possa experienciar a paz e a alegria na visão 
de seu amado Jesus para sempre. 


