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Data e local do nascimento: 18 de junho, 1925 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1945 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  06 de abril, 2017 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  11 de abril, 2017 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 11 de abril, 2017 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
De 2005 a 2008, a Irmã Mary Randal escreveu suas memórias. A história da sua vida relata a vida 
familiar, sua vida comunitária e os apostolados que, literalmente, abrangeram o globo. Ela se via 
como uma peregrina que aprendera a viajar livremente, encontrar Deus nos lugares, pessoas e 
acontecimentos. Ela comentou: “Quando fui da América para a Ásia, para a Europa e para a África, 
foi com confiança e fé que, deixando um lugar, encontraria Deus no próximo. “E nunca fui 
decepcionada”. 

Theresa Anna é uma entre os oito filhos de Frank e Anna Catherine (Schumacher) Sup. Uma de 
suas irmãs, Anna, morreu na infância. Com seus 5 irmãos e a irmã, ela aprendeu a brincar e rezar, 
compartilhar e cuidar, adaptar-se e a amar a vida da forma que se manifestava a cada dia. Da 
primeira série até o Ensino Médio, Theresa estudou com as Irmãs de Notre Dame. No último ano 
do Ensino Médio, tornou-se aspirante na Notre Dame Academy, Cleveland e entrou como 
postulante em 2 de fevereiro de 1943. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Randal, sendo 
São Rafael o seu padroeiro. 

A Irmã Mary Randal foi professora das séries iniciais em dez diferentes escolas de Ensino 
Fundamental e, ao mesmo tempo, estudava para obter o bacharelado em educação! Em 1958, se 
ofereceu e foi escolhida para servir na missão da Província, na Índia. De 1960 a 1981, considerou a 
sua vida na Índia como parte “do misterioso desígnio de Deus”. A intensa atividade e as demandas 
da vida missionária fizeram com que sentisse mais e mais a necessidade da orientação Divina. 
Prezava oportunidades de renovação espiritual, tempos de intimidade com Deus na beleza da 
natureza e na espiritualidade oriental, com ênfase na contemplação. Foi diretora de escola primária, 
mestra de junioristas, professora das candidatas, secretária provincial e orientadora de retiros. 
Desejando, sempre, se ocupar com a obra do Senhor, ia onde era necessário, exercendo diferentes 
apostolados, especialmente com as pessoas mais pobres e vulneráveis. “Passamos adiante o que 
havíamos herdado… um espírito de oração, uma comunidade atenta à vivência da alegre 
simplicidade e o zelo pela educação, saúde e assistência social, apostolados que havíamos 
assumido”.  

Em 1981, a Irmã Mary Randal foi solicitada para ajudar com as tarefas de secretaria no Generalato, 
em Roma. Ela ajudou na biblioteca e nos arquivos e tinha prazer em acompanhar os visitantes aos 
lugares sagrados de Roma. Por 8 anos fez parte da equipe de funcionários da biblioteca da 
Faculdade Pontifícia Norte Americana. Foi, também, a contabilista do Hotel Villa Maria Regina. Em 
1991 veio um pedido inesperado: a Irmã poderia ir para a Nigéria, Á frica e auxiliar na Nunciatura da 
Santa Sé? Ela ficou um ano na Á frica como funcionária administrativa. Percebeu as necessidades 
do povo e do país como um possível local para a missão Congregacional. 

Quando voltou a Chardon em 2004, ajudou na Comunidade e buscou material para a sua história 
de vida. Era dotada de um espírito alegre, de profunda fé e confiança. Sua fidelidade ao chamado 
de Deus e sua dedicação ao apostolado foram os marcos da sua vida. O recente diagnóstico de 
leucemia e o rápido declínio da Irmã, surpreendeu a todos, exceto a ela mesma, que estava pronta 
para os derradeiros passos da sua peregrinação. Que ela seja acolhida na nova vida e conheça a 
alegria da Páscoa! 


