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IRMÃ  MARY BERNARDA  ND 3499 

 
Rita Ann SULLIVAN 
 
 
 
Província Maria Imaculada, Toledo, Ohio, EUA 
 
 
Data e local do nascimento: 24 de maio, 1920       Toledo, Ohio 
Data e local da profissão: 11 de agosto, 1941    Toledo, Ohio 
Data e local do falecimento: 11 de fevereiro, 2018 Toledo, Ohio 
Data e local do funeral: 15 de fevereiro, 2018 Whitehouse, Ohio 
Data e local do sepultamento: 16 de fevereiro, 2018 Cemitério da Ressurreição, Toledo, 
Ohio 
 

 “Sede misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso”. (Lucas 6, 36) 
 

Na manhã do dia 11 de fevereiro, no Ursuline Center, aos 97 anos, a Irmã Mary 
Bernarda fez a entrega da sua vida a Deus. Rita Ann era a mais nova dos 9 filhos de 
Charles e Mary Ann (Schoen) Sullivan. Seus pais e todos os seus irmãos já são falecidos, 
incluindo sua irmã mais velha, Irmã Mary Theophane, SND, que faleceu em 2011. 
 

Rita cresceu em Toledo, Ohio, onde frequentou a Escola St. Ann, a Notre Dame 
Grade School e a Notre Dame Academy. Ingressou na Congregação das Irmãs de Notre 
Dame em setembro de 1938. Em 1939, fez vestição e recebeu o nome de Irmã Mary 
Bernarda. 
 

Formada em Pedagogia e Inglês, Irmã Bernarda foi uma educadora muito 
competente, seja como professora ou diretora das escolas primárias, seja como 
professora nas escolas secundárias. Seus 51 anos como professora e 8 anos como 
bibliotecária conquistaram o amor dos seus alunos, especialmente dos meninos, uma vez 
que ela participava dos jogos de futebol e de basquete com eles. Ela não só era uma 
excelente professora mas também orientava as jovens irmãs professoras que passavam 
da atuação no Ensino Fundamental para dar aulas no Ensino Médio. 
 

Era uma leitora diligente: lia muito e lia assuntos diversos. Além disso, gostava de 
debates instigantes sobre questões atuais. Uma boa discussão poderia confirmar sua 
visão, modificá-la ou mesmo, mudá-la completamente. A Irmã era muito eloquente ao 
expressar suas opiniões. Os livros eram seus amigos e ela adorava falar sobre o que 
tinha lido. Sentia-se, especialmente, atraída por biografias de pessoas que, pela sua vida, 
fizeram a diferença no mundo – a diferença para o melhor. Era atenciosa com as 
pessoas, demonstrando interesse pelos eventos e pela vida dos que uma vez haviam 
cruzado o seu caminho.  
 

Era a Irmã mais idosa da Província de Toledo. Havia se aposentado do seu 
apostolado ativo em 2006 e, agora, estava no 77º aniversário de profissão religiosa. 
Mesmo nestes últimos anos, quando a confusão mental e a dor física a oprimiam, ela se 
esforçava para iniciar o novo dia com determinação e para interagir com o seu ambiente. 
Ao mesmo tempo em que a personalidade da Irmã Mary Bernarda era marcada por uma 



 

 

grande determinação, também tinha um lado mais leve. Era capaz de rir de si mesma. Ela 
comentou com uma amiga: “Nós nos levamos tão a sério que Deus deve nos achar 
divertidos". Que o Deus a quem ela serviu e amou tanto nesta vida, agora sorria para ela 
por toda a eternidade.  


