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 Anna Marie era a mais velha dos quatro filhos de John e Anna (Frey) Fihn. Era chamada 
Marie em casa, para distinguir da mãe que tinha o mesmo nome. Ela teve uma infância tranquila 
até chegar a hora de frequentar o Jardim de Infância. “Meus pais me mandaram para o Jardim de 
Infância apesar dos consideráveis protestos, principalmente, verbais. Após o choque inicial, a 
escola tornou-se bastante suportável e muitas vezes até agradável nos anos que se seguiram”. 
Depois de completar o ensino fundamental na escola St. Ignatius, em Cleveland, recebeu uma 
bolsa de estudos para frequentar a Notre Dame Academy em Cleveland, a uma distância 
considerável de sua casa. Ela era boa aluna e sabia apreciar suas novas amizades, as magníficas 
aulas e os bons professores.  

 Depois de se formar em 1946, Anna entrou no mundo do trabalho, garantindo emprego em 
uma loja de departamentos, uma biblioteca e uma companhia telefônica. Embora gostasse dessas 
atividades diferentes, a ideia de trabalhar num hospital a intrigava. Então, começou a estudar 
durante o verão para completar os requisitos como técnica de laboratório. O esforço provou ter 
valido a pena, tanto financeira quanto pessoalmente, e assim ela voltou ao mundo do trabalho. 
Durante esse período, Anna percebeu que Deus a chamava para a vida religiosa. Ingressou na 
Congregação das Irmãs de Notre Dame a 27 de outubro de 1957. Na vestição recebeu o nome de 
Irmã Mary Mercy. Mais tarde, voltou ao nome de batismo, tornando-se Irmã Marie. 

 Formou-se no Notre Dame College, em South Euclid, e por 23 anos, deu aula para as séries 
do Ensino Fundamental em escolas de Ohio, Virgínia e Carolina do Norte. Ao se aposentar da 
sala de aula, a Irmã Marie se tornou voluntária no Project Learn (Projeto Aprender), um programa 
desenhado para a alfabetização de adultos em Cleveland. Nos 12 anos seguintes, ensinou 
adultos, ajudando-os a adquirir as habilidades básicas de leitura e escrita, permitindo-lhes ter mais 
sucesso na vida diária. A irmã valorizava esse apostolado e era muito respeitada. 

 Em 2000, mudou-se para Chardon para ajudar a atender os telefonemas de pessoas 
pedindo oração e também era a motorista das irmãs. Era uma talentosa artista. Suas muitas 
pinturas em aquarela e giz de cera, refletem seu espírito amável e simples e seu grande amor pela 
quietude encontrada na natureza. Sendo autodidata, nunca se satisfazia com suas obras de arte 
mas, todos os que tinham o privilégio de vê-las, reconheciam seu dom de trazer à vida a energia 
criativa de Deus. O retrato de Santa Júlia e uma imagem de Hilligonde e Elisabeth com uma 
menina retratam o início da nossa Congregação. A artrite, o início de demência e a diminuição da 
saúde afetaram sua capacidade de pintar e desenhar, mas não o interesse pela arte e pela cor.  

 Irmã Marie tinha um profundo espírito de oração: era despretensiosa, atenciosa e sempre 
agradecida pelas pessoas que tocaram sua vida. Somos gratas por sua vida, presença e 

testemunho. Que ela agora desfrute para sempre da presença do seu Amado Jesus. 


