
Aviso de Falecimento 
 
Irmã Mary St. Mark  ND 4350 
 
Ruth Lucile FLORENCE 
 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 20 de fevereiro, 1927 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1948 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 5 de maio, 2018 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  11 de maio, 2018 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 11 de maio, 2018 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
Edward Vance e Lucile (Lamb) Florence alegraram-se com o nascimento dos filhos – mas, adveio a 
tristeza quando os primeiros dois filhos faleceram. É desnecessário dizer que a chegada de Ruth 
trouxe grande felicidade e ela assumiu o papel de filha mais velha de seus dois irmãos mais novos. 
Seu pai era arquiteto e sua mãe era conhecida pelo seu envolvimento em organizações caritativas. 
Como criança, Ruth era fascinada por aviões e pensava em voar. Mais tarde, deliciou-se com aulas 
sobre o assunto e aprendeu a pilotar um avião! A fé simples e a confiança de Ruth foram nutridas 
pela fé forte de seus pais e a sua devoção à Virgem Maria. O amor ao lar e a sua família foi 
valorizado e mantido ao longo da vida. Ela tinha o dom de fazer todo o mundo sentir-se em casa na 
sua presença. 
Após graduação da Escola de Ensino Médio Villa Maria, na Pensilvânia, Ruth trabalhou como 
recepcionista no Hospital São Tomé, em Akron. No encontro e no auxílio aos visitantes, revelou seu 
espírito amigável e entusiasmante que, indicava claramente, qual seria seu apostolado futuro. Após 
uma inesperada e forte inspiração do Espírito Santo, Ruth percebeu o chamado de Deus para 
tornar-se religiosa. Ficou impressionada com o conteúdo dos panfletos e artigos sobre questões 
religiosas e sociais escritos pela Irmã Mary Clare O’Neill, SND e reconheceu que Notre Dame era a 
Congregação onde encontraria sua futura família. Ingressou na Congregação a 16 de setembro de 
1945, provinda da Paróquia St. Joseph em Cuyahoga Falls. Na vestição, Ruth recebeu o nome de 
Irmã Mary St. Mark. 
Após 2 anos de estudos na Faculdade Saint John, Cleveland, começou seu apostolado de 
professora primária, que exerceu durante 15 anos. Ela tinha paixão pelos pequenos e suas 
famílias. Em 1962, foi transferida para o novo Centro Provincial em Chardon, onde exerceu o 
apostolado de recepcionista e telefonista. Neste local, era como que o coração da comunidade, 
sendo a primeira a dar as boas-vindas a quem entrava pela porta da frente e oferecendo amável 
hospitalidade. Até 1985, recebia as Irmãs, parentes, amigos e visitantes com interesse, compaixão, 
um largo sorriso e uma confiança infantil de que todos que chegavam eram a presença de Jesus. 
Ela abençoava a todos com seu amor, amizade e oração. Era perspicaz, minuciosa e exigente em 
seu trabalho, interessada e atenta a tudo e a todos ao seu redor e capaz de descobrir a bondade 
nos outros. Uma mulher de requinte, benevolência e gratidão, a Irmã tinha o dom de fazer os outros 
se sentirem importantes e necessários. Oferecer hospitalidade tornou-se a maneira característica 
de estar disponível para Deus e para os outros. 
Em 1986, mudou-se para Arlington, Virgínia, onde exerceu o apostolado com os idosos na 
Paróquia Saint Ann e como assistente de pastoral no Hospital de Arlington, visitando pacientes em 
todas as áreas, particularmente, os da unidade pediátrica e da maternidade. Em 1995, voltou para 
o Centro Provincial e trabalhou meio turno como recepcionista além de realizar atividades com as 
Irmãs no Centro de Saúde. Irradiava paz através de suas palavras e do seu temperamento 
agradável. Mesmo quando atingida por doença crônica e crises de saúde, mantinha a essência da 
bondade, sempre consciente da sua dignidade como mulher e como religiosa. Que nosso bom e 
amoroso Deus possa acolher a Irmã Mary St. Mark com uma recepção tão pródiga que “nenhum 
olho viu e nenhum ouvido ouviu”! 


