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IRMÃ  MARY DOROTHY  ND 6409 

(anteriormente Irmã Mary Dorle) 
 
Dorothy Elizabeth FUCHS 
 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 24 de março, 1946 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 15 de agosto, 1969 Chardon, OH 
Data e local do falecimento: 27 de agosto, 2017 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  31 de agosto, 2017 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 28 de agosto, 2017 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
Ao conceder entrevista sobre a vida religiosa para um jornal, a Irmã Mary Dorothy comentou: “Não 
basta falar sobre a fé. É  preciso vivê-la, dar testemunho vivo de pessoa apaixonada por Deus e pela 
vida”. A Irmã Mary Dorothy acreditava que, ao fazê-lo, estava cumprindo a missão que Deus 
propunha para a sua vida. 

Dorothy Elizabeth era a mais nova dos três filhos do casal Matthew e Franziska Mueller Fuchs. 
Tanto o pai, quanto a mãe nasceram na Alemanha e, após o matrimônio, emigraram para os 
Estados Unidos, estabelecendo-se numa fazenda em South Dakota antes de transferir-se para 
Cleveland em 1935.Com seu pai, compartilhava um grande amor pela natureza e um enorme 
respeito pela terra, com suas diferentes estações, com tempo para o plantio, o cuidado e a colheita. 
Fez o Ensino Fundamental na Escola Paroquial Our Lady of Good Counsel e o Ensino Médio na 
Nazareth Academy. Dorothy valorizava muito a educação e sempre foi uma boa aluna. Fez muitas 
amizades e desenvolveu um fascínio por diferentes áreas.  

Após a graduação, frequentou o Notre Dame College onde estudou dietética por dois anos. A 
interação com bons amigos e a fé simples e profunda de seus pais foram sinais da providência de 
Deus que contribuíram para que percebesse e respondesse ao chamado à vida religiosa. Ingressou 
como postulante em agosto de 1966 e na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Dorle. Mais tarde, 
voltou ao seu nome de batismo passando a se chamar Irmã Mary Dorothy.   

Como preparação para exercer o seu apostolado no Ensino Médio, a Irmã Mary Dorothy trocou o 
curso de dietética por estudos sociais. Fez o seu bacharelado na Notre Dame College e o mestrado 
em história na John Carroll University, Ohio. De 1969 a 1999, foi uma professora conscienciosa, 
organizada, dinâmica, sem rodeios, mas amável, quando se tratava de aprofundar os detalhes. Os 
alunos admiravam e gostavam do jeito que procedia para dar vida ao conteúdo. O respeito por toda 
a criação e o interesse por questões de justiça social faziam parte da sua vida e das suas aulas.  

Em 2001, depois de concluir o mestrado em teologia no Seminário St. Mary em Cleveland, a Irmã 
Mary Dorothy trabalhou como agente de pastoral na Paróquia St. Michael the Archangel, Canton, 
Ohio. O trabalho pastoral tornou-se uma expressão do amor misericordioso de Deus em ação 
através dela. E assim se expressou: "Eu gosto das pessoas, me preocupo com elas e quero que 
experimentem a alegria que Deus reservou para elas".  

Em 2013, quando a doença a levou a fixar residência no Centro Provincial, continuou sendo uma 
mulher em missão enquanto lutava para recuperar suas forças. Era jovem de coração, gostava de 
conversar, reconhecia o bem em cada pessoa - sempre interessada e atenciosa para com todos. 
Dedicou-se a servir suas coirmãs da comunidade. Com um sorriso, estava pronta a fazer qualquer 
coisa, por qualquer pessoa, a qualquer momento. Em meados de julho de 2017, sofreu graves 
complicações de saúde e tomou a decisão de iniciar os cuidados paliativos. Era agradecida pelas 
orações e carinho a ela demonstrados durante sua transição para Deus. Possa a Irmã M. Dorothy 
experienciar a alegria e a plenitude da vida no eterno abraço do nosso bom Deus. 


