
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARY MAGDALEVA  ND 3497 

 
Dolores Elizabeth CAMP 
 
 
 
Província Maria Imaculada, Toledo, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento:  06 de novembro, 1920 Sandusky, Ohio 
Data e local da profissão:  13 de agosto, 1940 Toledo, Ohio 
Data e local do falecimento:  18 de março, 2017 Toledo, Ohio 
Data e local do funeral:  22 de março, 2017 Whitehouse, Ohio 
Data e local do sepultamento:  23 de março, 2017 Cemitério da Ressurreição, Toledo, Ohio 

 
Cumula-me de vida nova para que eu possa amar as coisas que você ama  

e fazer o que você faria. 

Na véspera da Festa de São José, Irmã Mary Magdaleva completou a volta final da sua 

jornada terrena no Ursuline Centre, lugar onde havia sido paciente durante os últimos sete 

anos. 

Dolores nasceu na família de Aloysius e Mary Windau Camp, sendo a segunda mais 

velha de dez filhos. Após concluir a 8ª série na Escola Saint Joseph em Monroeville, Ohio, 

ingressou como aspirante SND e frequentou a Notre Dame Academy em Toledo, Ohio. 

Em 1938, Dolores ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame, em Toledo, onde 

sete meses depois, recebeu o hábito e o nome de Irmã Mary Magdaleva. Cinco anos mais 

tarde, sua irmã mais nova Ethel, seguiu seus passos tornando-se Irmã Ethel Mary. 

Irmã Mary Magdaleva dedicou sua vida a serviço da Igreja, no campo da educação, sendo 

uma professora dedicada, diretora e monitora por cinquenta e três anos (1941-1994). 

Depois disto, começou a assistir os alunos com necessidades especiais na Escola Mary 

Immaculate e, por 10 anos, atuou como auxiliar de enfermagem na Residência das irmãs 

idosas e doentes da Província. Em 2010, tornou-se uma residente no Ursuline Center. 

Durante sua aposentadoria ativa e semi-ativa, Irmã Mary Magdaleva, muito habilidosa em 

crochê e bordado, criou lindas peças para amigos, pessoas necessitadas e festas da 

paróquia. 

A Irmã sempre era lembrada por seu espírito de oração e forte presença. Falava palavras 

de sabedoria para irmãs, familiares, estudantes e leigos estabelecendo, assim, relações 

duradouras. Suas palavras proféticas e seu sorriso cativavam aos que a visitavam ou 

cuidavam dela, especialmente nos anos de declínio. A todos prometia sua oração. 

Deus agiu através da nossa querida Irmã Mary Magdaleva durante estes 96 anos na 

medida em que ela levava o espírito de Hilligonde Wolbring à Diocese de Toledo. Em seu 

cuidado e compaixão acolhia pessoas de todas as idades, religiões e esferas da vida, 

amando-as incondicionalmente e desafiando-as a viver na luz de Jesus. Olhava para elas 

com ternura e sorria. 

Que Deus possa sorrir para a nossa Irmã Mary Magdaleva quando ela receber seu abraço 

eterno. 


