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…fazer o bem, amar a Deus e caminhar humildemente com o seu Deus. 
 
Crescer numa fazenda deu a Elizabeth Ann uma sensação de vida saudável e uma visão 
clara do toque amoroso de Deus. Filha de Rose Agatha e Lawrence Brickner, Elizabeth 
nasceu em Fostoria, Ohio. Veio para compartilhar o aconchego da família com seus 6 
irmãos e 3 irmãs, numa residência na área rural. 

Após 1 ano de estudos na Escola de Ensino básico St. Wendelin, a família mudou-se para 
Liberty, OH, onde frequentou a classe multisseriada da Escola St. Andrew até a formatura 
da 8ª série. Durante o 2º ano do Ensino Médio na Jackson High School, tornou-se 
aspirante Notre Dame e frequentou a Notre Dame Academy em Toledo. 

Em agosto de 1951, ingressou na Congregação recebendo o nome de Irmã Mary Quintin. 
Por 16 anos, tocou a vida de muitas crianças como professora das séries primárias nas 
escolas elementares da Diocese de Toledo. Era uma excelente professora, disposta a 
compartilhar o seu conhecimento com os professores iniciantes, ajudando-os a conquistar 
confiança e segurança na profissão. 

Em 1964, seu amor pelas missões tornou-se visível quando se uniu ao grupo de irmãs da 
Província de Toledo na Missão da Santíssima Trindade, Papua Nova Guiné. Durante 35 
anos (1964 a 1969, 1974 a 2002) deu aulas de economia doméstica para as meninas da 
Notre Dame High School, em Kumdi, ensinou habilidades domésticas para as mulheres 
de Maria Qwin em Banz e deu formação para as catequistas em Goroka e Hagen. Ao 
retornar aos Estados Unidos em 2002, por muito tempo continuou mantendo o povo da 
Papua Nova Guiné em seu coração.  

A jornada da Irmã Mary Quintin foi de humildade – calma, delicada, discreta e, ao mesmo 
tempo, amigável e acolhedora, com um ótimo senso de humor e um brilho no olhar. 
Orgulhava-se do trabalho bem-feito. Era cozinheira e costureira brilhante capaz de 
compartilhar, generosamente, seus conhecimentos com alunos e irmãs em formação. 
Considerava um privilégio costurar os hábitos e véus para as irmãs como também, 
preparar as roupas para o funeral de uma irmã. 

Em 2011, quando a sua saúde começou a declinar e necessitava de cuidado 
especializado, foi transferida para o Rosary Care Center, Sylvania, Ohio onde continuou a 
viver um estilo de vida simples e tranquilo. Na madrugada de 7 de agosto de 2017, no 63º 
ano da sua profissão religiosa, Irmã Mary Quintin partiu para sua morada eterna.  
Que ela possa descansar no eterno abraço do amoroso Deus. 


