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Data e local do nascimento: 3 de fevereiro, 1925 Sandusky, Ohio 
Data e local da profissão: 13 de agosto, 1945 Toledo, Ohio 
Data e local do falecimento: 12 de abril, 2018 Toledo, Ohio 
Data e local do funeral: 16 de abril, 2018 Whitehouse, Ohio 
Data e local do sepultamento: 17 de abril, 2018 Cemitério da Ressurreição, Toledo, Ohio 

 
 “Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, 

porque o Reino dos Céus é para aqueles que se lhes assemelham.”  (Mt 19, 14) 
 
Rita Jean era a mais nova dos 11 filhos de Joseph e Beatrice (Schoen) Schmitt, nascida em 
Sandusky, Ohio. Quando era ainda criança, a família se mudou para Toledo onde Rita 
frequentou a Escola Blessed Sacrament e a Notre Dame Academy. Começou sua formação 
na Congregação das Irmãs de Notre Dame em janeiro de 1943. Mais tarde, no mesmo ano, 
fez vestição e recebeu o nome de Irmã Mary Michel. 
 
Estudou na Faculdade Mary Manse e na Universidade St. Louis, graduando-se em Educação 
e Educação Especial. Por 62 anos a Irmã foi uma educadora muito qualificada, trabalhando 
em várias escolas da Diocese de Toledo como professora, diretora e tutora. Em 1960, 
juntamente com a Irmã Mary Cyrilla, começou a lecionar para crianças com necessidades 
especiais. Isto motivou as Irmãs de Notre Dame da Província de Toledo a fundar a Escola 
Mary Immaculate para Crianças Excepcionais. Irmã Mary Michel organizou a escola e 
desenvolveu o currículo para os primeiros 15 alunos com idades entre 6 a 16 anos. Ela foi a 
diretora por 11 anos e, mais tarde, voltou como professora do ensino primário e secundário. A 
Irmã incentivou muitos estudantes a se sentirem confortáveis e positivos em relação as suas 
habilidades e a dar do seu melhor. 
 
A última escola onde a trabalhou de 1984 a 2007, foi St. John School, em Delphos, onde dava 
aula, principalmente, para a 2ª série e aulas de reforço para várias crianças nos últimos 2 
anos deste período. Durante seus muitos anos como professora de 2ª série, a Irmã Mary 
Michel dedicava especial amor em preparar as crianças para a primeira comunhão. 
 
Como membro muito ativo da comunidade, a Irmã contribuia com o seu talento musical, bem 
como com o seu senso de humor e gosto por aventuras para fazer acontecer momentos 
especiais na Comunidade. Eventos desportivos, festas e jogos de cartas, à noite, davam-lhe a 
oportunidade de manifestar seu jeito brincalhão e sua personalidade engraçada. A família 
tinha um lugar especial em seu coração e valorizava muito todos os encontros com eles. 
 
No dia 12 de abril, aos 73 anos de profissão religiosa e como residente do Centro Ursuline em 
Toledo, devolveu sua vida de 93 anos à Deus. 
 
Somos gratas pela presença da Irmã Mary Michel entre nós, por sua fidelidade e dedicação 
ao apostolado e pelo seu amor por Notre Dame. O Senhor ouviu o som do seu chamado e lhe 
mostrou o caminho. Que Ele a possa levar, agora, à sua morada com Ele para sempre.  


