
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MARY ANN PATRICK  ND 5233 
 
Mary Louise MAHON 
 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
 
Data e local do nascimento: 21 de janeiro, 1935 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1958 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 2 de novembro, 2018 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  7 de novembro, 2018 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 8 de novembro, 2018 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 

"Na presença dos anjos cantarei seus louvores, Senhor”. 
 

Mary Louise era a terceira dos seis filhos de Edward e Florence (Weber) Mahon. Passou sua 
infância num lar onde uma fé forte e vínculos familiares duradouros eram cultivados. Ao longo 
da vida, ela recordava e valorizava as muitas aventuras que havia tido com seus irmãos. 
Frequentou St. Michael High School, em Cleveland, onde conheceu as Irmãs de Notre Dame. 
Desde o início, reconheceu o chamado de Deus para tornar-se religiosa e queria dar a sua 
resposta. No entanto, sua mãe pediu que trabalhasse por dois anos após a graduação. Após 
dois anos como telefonista na companhia telefônica local, Mary Louise entrou no noviciado a 8 
de setembro de 1955 recebendo o nome de Irmã Mary Ann Patrick.  
 
Seu primeiro apostolado foi como professora assistente na Julie Billiart School, em Cleveland 
e, depois, na nova escola de Lyndhurst até 1959. Sua missão apostólica no serviço aos outros 
se estendeu por 62 anos. A Irmã Mary Ann Patrick era conhecida e amada na Comunidade 
pelas incontáveis maneiras, grandes e pequenas, de demonstrar interesse pelas outras: na 
cozinha, como enfermeira, como recepcionista e bibliotecária, como cuidadora e 
acompanhante de idosos e, nos últimos catorze anos, como membro da Equipe de Assistência 
Pastoral no Centro de Cuidados da Saúde de Chardon.  
 
Cada transferência era uma nova oportunidade para servir de forma discreta e despretensiosa, 
seja nos grandes Centros Provinciais da Ansel Road ou Chardon, seja nas Escolas Notre 
Dame em Middleburg, Virgínia e na Regina High School, em South Euclid. Devido à sua altura 
era definida como "gigante amável," oferecendo um coração compassivo, especialmente para 
quem estava sofrendo ou na vulnerabilidade. Em seu trabalho de cuidados paliativos e como 
membro da Equipe de Assistência Pastoral, Irmã Mary Ann Patrick era uma presença 
silenciosa. Sua fé e confiança de criança estavam enraizadas em numa grande devoção aos 
anjos. Em sua acolhedora aceitação de todos que encontrava, descobriu a verdade: Não 
esqueça de demonstrar hospitalidade para com estranhos, porque ao fazê-lo, alguns já tiveram 
anjos como hóspedes, sem mesmo sabê-lo. 
 
Em meados de setembro, foi diagnosticada com câncer no pâncreas. Foi o início de um novo 
capítulo na sua vida. Mesmo na dor, seu sorriso autêntico e cordial bem como sua atitude 
tranquila, continuaram a irradiar uma sensação de bem-estar e de acolhimento. A Irmã Mary 
Ann Patrick foi uma mulher orante. Seu espírito amável e simples e sua vida de serviço ao 
próximo, foram a revelação do seu amor ao Deus bom e compassivo. Ela retornou à casa do 
Pai amoroso da mesma forma como havia vivido - no silêncio, na tranquilidade, na docilidade. 
O desejo do seu coração havia sido atendido. Descanse em paz. 


