
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MARY PATRICIA   ND 4499 
 
(anteriormente, Irmã Mary John Therese) 
 
Patricia Ann PASEK 
 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 5 de junho, 1930 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1951 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 2 de junho, 2019 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral: 10 de junho, 2019 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 11 de junho, 2019 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 

Patricia e seus dois irmãos mais novos, filhos de Charles e Florence (Freibott) Pasek, 
valorizavam a família como uma bênção e uma fonte de imensa alegria enquanto cresciam num 
ambiente de lazer, trabalho e diversão. A fé e confiança eram cultivadas pela fé e devoção 
profunda de seus pais à Nossa Senhora. Geralmente, Patricia era a mais alta da turma e não 
gostava de frequentar a escola até entrar na Notre Dame Academy em 1944, com a esperança 
de estudar para se tornar enfermeira. Este desejo mudou gradualmente quando tomou 
conhecimento da vida religiosa e decidiu ingressar na Congregação das Irmãs de Notre Dame. 
Tornou-se postulante em 8 de setembro de 1948 e, na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary 
John Therese. Mais tarde, voltou ao nome de batismo, Patricia. 

A Irmã fez Bacharelado em Ciências pela Faculdade Notre Dame em South Euclid, Ohio e 
Mestrado em Ciências pela Universidade Católica da América em Washington, D.C. Trabalhou 
na área da educação por mais de 25 anos. Era excelente professora, ansiosa por transmitir seu 
amor e respeito pelas ciências, especialmente, pela química e física. Alunos do ensino médio 
logo perceberam que sua presença imponente dava lugar a uma alma amável e a um coração 
de ouro.  

Sempre disponível, a Irmã Mary Patricia respondeu com generosidade, característica sua, 
quando solicitada a assumir uma função na formação inicial. Por catorze anos, às vezes 
concomitantemente a tarefas de ensino, a Irmã orientou jovens em todas as etapas da formação. 
Ela tinha um senso comum inato, paciência e bondade ao orientar aquelas que estavam sob seus 
cuidados. 

Irmã Mary Patricia fez a transição para uma terceira área de apostolado quando foi enviada 
para servir as irmãs da comunidade. Durante vários anos, auxiliou na Casa Geral, em Roma. 
Aqui em Chardon, coordenava as atividades para as irmãs residentes no Centro de Saúde e era 
responsável pela Sala da Herança da Província. Trabalhou no Departamento para o 
Desenvolvimento, abordando doadores e amigos com cordialidade. Recentemente, a irmã era 
conhecida pelo seu apostolado como fotógrafa da comunidade. Nos últimos doze anos, trabalhou 
incansavelmente para capturar as alegrias da vida cotidiana e de eventos especiais. Sempre 
podíamos esperar a câmera e ela dizendo: “Um sorrisão para todos verem!” 

Ela amava a natureza, gostava de estar ao ar livre, era excelente jardineira e membro 
talentoso do coral. Como sobrevivente de câncer, ajudava a organizar o evento denominado 
Revezamento pela Vida e era apoio reconfortante, especialmente, para quem estava enfrentando 
o impacto do câncer. Irmã Mary Patricia era uma mulher profundamente orante que refletia a 
bondade de Deus àqueles que encontrava diariamente. Que a Irmã possa jubilar no eterno 
abraço do nosso amado Jesus.  


