
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ DWINA MARIE  ND 4948 
 
(anteriormente, Irmã Mary Alice Timothy) 
 
Dwina Cecelia TOWLE 
 
 
 
Província Rosa Mística, Thousand Oaks, Califórnia, EUA 
 
Data e local do nascimento: 20 de julho, 1937  Santa Monica, Califórnia 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1957 Los Angeles, Califórnia 
Data e local do falecimento: 13 de maio, 2018  Mary Health of the Sick Convalescent Facility,  
         Newbury Park, Califórnia 
Data e local do funeral: 19 de maio, 2018       Centro Notre Dame, Thousand Oaks, Califórnia 
Data e local do sepultamento:  21 de maio, 2018  Cemitério Nossa Senhora da Assunção, Simi Valley, 
                                     Califórnia 
 

Eis-me aqui, Senhor.  Envia-me. 

Irmã Dwina Marie era a terceira dos 5 filhos de Myron e Alice Cambel-Filkins Towle. Dwina se 
considerava agraciada por ter sido a filha do meio.  Mais tarde, escreveu: “Tive a alegria, a felicidade 
e a vantagem de conhecer os mais velhos e os mais novos durante toda a minha vida.  Estou muito 
unida a minha família e gosto de fazer parte da vida deles". 
Após a formatura da Escola Fundamental Santo Agostinho, em Culver, Dwina frequentou a Notre 
Dame Academy, Los Angeles.  Sua amizade com a Irmã Mary Cordelia May e a Irmã Mary Giovanne 
Vidoni fomentaram o desejo de tornar-se Irmã de Notre Dame.  Ingressou na Congregação no dia 2 
de fevereiro de 1955. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Alice Timothy.  Mais tarde, voltou 
ao nome de batismo, Irmã Dwina Marie.  
Em 1982, participou da Conferência Nacional em Chardon, Ohio.  Um dos destaques desta 
experiência foi a oportunidade de conhecer as jovens que haviam ingressado na Congregação ao 
mesmo tempo que ela.  Ela disse, mais tarde: “Pensando ser a única do grupo na Califórnia, tive a 
alegria de encontrar 18 “irmãos””. 
Como religiosa trabalhou em apostolados diversos: no ensino fundamental, na saúde e nos serviços 
comunitários.  Durante estes anos, a Irmã era guiada pelo pensamento: “Onde for, leva o coração e 
você será capaz de se adaptar a uma nova situação.  Você pertencerá onde estiver”.  
Entre os apostolados, preferiu os anos na sala de costura no Centro Notre Dame.  Ela havia colocado 
um aviso perto da porta que dizia: “Bem-vinda!  Interrupções são o meu apostolado”.  Ela acolhia 
cada Irmã como se cuidar das necessidades do guarda-roupas dela fosse a coisa mais importante a 
fazer naquele dia.  Nenhum trabalho era insignificante ou muito difícil para ela.  Calma, paciência e 
amor foram as principais características do seu serviço para a Comunidade. 
A partir de 2006, o apostolado da Irmã foi a oração e a presença no Centro Notre Dame.  Apesar das 
limitações físicas, continuou alimentando seu amor pela jardinagem cuidando das plantinhas no pátio 
adjacente ao Centro de Saúde.  Também gostava de fazer tricô, crochê, contar histórias engraçadas 
e montar quebra-cabeças. 
No início de maio de 2018, a Irmã foi morar na Mary Health of the Sick em Newbury Park. A mudança 
aconteceu mais rápido do que suas irmãs esperavam.   
A Irmã será lembrada como alguém que usou seus talentos para servir os outros.  Na sala de costura 
havia um cartaz retratando uma mãe costurando um remendo em forma de coração na calça de um 
menino.  A legenda dizia: “Costure com amor”.  Este era o segredo da Irmã Dwina Marie.  Tudo o 
que ela costurava, costurava com amor.  Tudo o que ela fazia pelos outros, o fazia com amor. 

Descanse em paz. 


