
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ EVELYN MARY   ND 4613 
(anteriormente, Irmã Mary Clareanne) 
 
Evelyn Therese SATANEK 
 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
 
Data e local do nascimento: 17 de dezembro, 1933 Lakewood, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1954 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  26 de maio, 2018 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  31 de maio, 2018 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 1 de junho, 2018 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
Evelyn Therese era a filha do meio de John e Anna (Kachurik) Satanek. Seus pais e seus dois 
irmãos eram muito importantes em sua vida e, Evelyn, os amava produndamente. Sua 
infância transcorreu feliz nesta família que brincava, trabalhava e rezava unida. Desde cedo, 
Evelyn tinha uma especial atração e devoção a Santa Teresa e queria imitar a sua 
espiritualidade e vida de oração. Ela conheceu as Irmãs de Notre Dame na Escola Elementar 
St. Cyril e Methodius e, depois, na Notre Dame Academy e as admirava. Depois da 
graduação, a 8 de setembro de 1951, ingressou na Congregação. Na vestição, recebeu o 
nome de Irmã Mary Clareanne. Mais tarde, voltou ao nome de batismo. 
Recebeu o diploma de bacharel em educação do Notre Dame College, South Euclid, Ohio. 
Fez mestrado em geografia no Boston College de Massachusetts. Fez doutorado em 
psicologia educacional na Case Western Reserve University, em Cleveland, Ohio. Durante 40 
anos exerceu o apostolado na área da educação. Foi professora do ensino fundamental, 
professora de pedagogia no St. John College e Notre Dame College e coordenadora 
pedagógica na Escola Julie Billiart, Lyndhurst, Ohio. Irmã Evelyn Mary era eterna aprendiz e 
capaz de se adaptar aos diferentes estilos de aprendizagem dos alunos. Dedicou-se à 
excelência na educação católica ao transmitir seu próprio amor pelos estudos ministrando 
aulas bem preparadas e organizadas. Era professora conscienciosa, honesta e direta, sempre 
procurando atender às necessidades individuais de seus alunos. Em 1972, foi selecionada 
como Educadora Destaque da América, um prêmio anual nacional, com base na excepcional 
contribuição para o avanço do ensino superior, pelo êxito alcançado e pela liderança. Sua 
experiência profissional era respeitada e valorizada. Seu sorriso cordial e contagiante era 
sempre acolhedor.   
Há muitos anos, após um encontro, por acaso, Irmã Evelyn Mary e Irmã Mary Ann Tusai 
começaram uma amizade única e duradoura. Encontravam prazer em realizar caminhadas e 
acampar, viajar e descobrir novos lugares, encontrando Deus em toda a criação. Por 12 anos 
dedicaram-se à reciclagem de metais, investindo o valor arrecadado em escolas pobres. 
Quando foi transferida para o Centro Provincial, ajudava na animação vocacional e no 
cuidado pastoral do Heather Hill. Apesar de ter a agenda cheia, encontrava tempo para criar 
itens para a ND Boutique. 
Em 2015, sofreu um derrame que a deixou muito fraca. Mesmo doente, irradiava paz através 
da sua docilidade e disposição, conservando o cerne da bondade pelo seu sorriso. Sua maior 
alegria era imergir no pródigo amor de Deus. Durante os 3 anos da doença, fez a jornada com 
muita confiança e aceitação. Cada dia se aproximava um pouco mais da visão final da sua 
vida – a união com Deus. Que a Irmã Evelyn Mary esteja agora envolta pelo ilimitado amor do 
nosso bom Deus. 


