
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MARY THERESE ANN ND 4342 
(anteriormente, Irmã Mary Tereseanne) 
 
Ruth LYNCH 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 13 de abril, 1926 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1948 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 4 de maio, 2019 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  8 de maio, 2019 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 9 de maio, 2019 Cemitério da Ressurreição, Chardon, OH  

 “... como Maria, levamos Cristo aos outros”.  (Constituições, artigo 2) 

Ruth era a terceira dos quatro filhos de Leo e Mary (Beattie) Lynch. Depois de se formar 
na Escola Elementar St. Aloysius, frequentou a escola secundária pública, permanecendo 
ligada ao grupo de jovens da paróquia. Foi lá que uma amiga a apresentou às Irmãs de 
Notre Dame. Durante o 2º ano do Ensino Médio, a família mudou-se para Los Angeles, 
Califórnia, onde Ruth trabalhava meio turno como operadora de informações para a 
Southern California Bell Company. Depois de apenas seis meses, a Sra. Lynch ficou 
doente e a família voltou para Cleveland. O contrato empregatício de Ruth foi transferido 
para Ohio Bell, onde trabalhou por mais 3 anos antes de entrar no convento em 2 de 
fevereiro de 1946. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Therese Ann. Nossa 
Senhora e Santa Terezinha do Menino Jesus continuaram sendo modelos e 
companheiras na sua jornada. 

Como noviça do 2º ano, a Irmã Mary Therese Ann foi enviada para dar aula no jardim de 
infância e na 1ª série. Seu amor pelos pequeninos de Deus era especialmente evidente 
quando os preparava para receberem a Primeira Comunhão. A Irmã lecionou por 10 anos 
em Ohio antes de ser enviada para a Califórnia em 1957. Lá, na Província Rosa Mystica, 
dedicou os 38 anos seguintes a trabalhos educacionais em 15 diferentes escolas. A Irmã 
Mary Therese Ann sempre foi muito empenhada em preparar as aulas. Um aluno da 2ª 
série (que agora é professor) escreveu: “A coisa mais importante que um professor pode 
fazer é realçar a bondade que já existe. Você nunca se contentou com menos do que o 
melhor que uma pessoa poderia dar. Sua influência me ajudou a estabelecer os altos 
padrões pessoais que tento viver”. 

A experiência educacional da Irmã incluía trabalhar com crianças com dificuldades de 
aprendizagem e aquelas que vinham de diversas origens econômicas. Suas dificuldades 
pessoais de aprendizagem lhe deram um coração compreensivo e acolhedor.  

Em 1995, embora amasse a Califórnia - as irmãs, o lugar, as pessoas e as famílias que 
havia servido - sabia que era hora de voltar para casa, para Chardon. A transição de volta 
para Ohio não foi fácil, mas houve felicidade quando ela se reconectou com a família e 
renovou as amizades com as irmãs. De muitas maneiras, a vida da irmã era marcada pelo 
sofrimento, especialmente quando a visão começou a piorar. Mas seu senso de humor, 
seu sorriso caloroso e acolhedor e sua dedicação à oração constante continuaram sendo 
dons para todos. Com o terço na mão, a fidelidade à oração diante do Santíssimo 
Sacramento era o seu apostolado mais precioso. As intenções do mundo e das irmãs da 
Califórnia nunca eram esquecidas. Que a Irmã Mary Therese Ann descanse em paz no 
abraço carinhoso do nosso amável Jesus ao vê-lo face a face! 


