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Cecilia Ann NUDO 
(irmã de sangue da falecida Irmã Mary St. Dominic, 2015) 
 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 30 de maio, 1931 Canton, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1951 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 23 de novembro, 2018 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  28 de novembro, 2018 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 29 de novembro, 2018 Cemitério da Ressurreição, Chardon 
 

“Deixai vir a mim as criancinhas”. 
 

Cecília era a sexta dos sete filhos de Ralph e Alice (Nieschwitz) Nudo. Quando tinha 
apenas três anos, seu pai, que trabalhava como eletricista para a empresa Ohio Power, 
morreu tragicamente. Inesperadamente, sua mãe ficou sozinha para cuidar de sete filhos. 
Cecilia viu como sua mãe encarava corajosamente cada dia com fé e amor - virtudes 
ensinadas e nutridas no círculo familiar. Este exemplo de fé profunda e confiança em 
Deus influenciou os filhos ao longo da vida.  
 
Cecilia conheceu as Irmãs de Notre Dame como aluna do Ensino Fundamental na Escola 
St. Peter em Canton, Ohio. Como aspirante, frequentou o segundo ano do Ensino Médio 
na Notre Dame Academy em Cleveland e continuou seguindo os passos das suas três 
irmãs mais velhas, que eram Irmãs de Notre Dame (mais tarde, duas de suas irmãs 
deixaram a Congregação). Cecília ingressou no noviciado a 2 de fevereiro de 1949 e, na 
vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Louismarie. 
 
Recebeu o diploma de bacharel em educação do St. John College em Cleveland, Ohio e 
fez mestrado em educação especial no Cardinal Stritch College em Milwaukee, 
Wisconsin. Sua missão apostólica no ensino primário estendeu-se por mais de 45 anos - 
tempo em que não só ensinou lições de matemática, leitura e escrita, mas sobre a vida e 
o amor a Deus. A maior alegria para a Irmã Mary Louismarie era preparar as crianças 
para a primeira comunhão. Era mulher de convicção, professora talentosa e tinha grande 
paixão pela educação católica. Em seu apostolado com as crianças, era amável e 
generosa, mas também exigente, ajudando-as a construir a base para a sua vida.  
 
Embora pequena em estatura, não havia nada de pequeno no modo como vivia sua vida 
religiosa. Com a simplicidade de uma criança, seu maior desejo era buscar somente a 
Deus. Desde 2000, corajosamente enfrentou os efeitos progressivos da doença de 
Alzheimer. Foi o início de um novo capítulo na sua vida. Não conseguia mais manter uma 
conversa, mas quando havia o estímulo individual, seu rosto se iluminava com admiração. 
Com um sorriso manifestava sua aceitação e gratidão por todo o carinho recebido e era 
uma inspiração para todos que a visitaram durante sua longa enfermidade. 
 
Que a Irmã Mary Louismarie possa, agora, ser abraçada pelo ilimitado amor do nosso 
Deus bom e compassivo.  


