
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MARY PATRICIA ND 4030 
(anteriormente, Irmã Mary Vaune) 
 
Patricia Anne GANNON 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 30 de dezembro, 1924 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 17 de agosto, 1944 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 21 de fevereiro, 2020 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral: 27 de fevereiro, 2020 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 28 de fevereiro, 2020 Cemitério da Ressurreição, Chardon, OH 
 

Patricia estimava seus pais, Martin e Leone (Ante) Gannon, e seus três irmãos mais              
novos. Os laços familiares eram fortes porque os pais cultivavam e davam testemunho de uma               
vida de fé, amor e cuidado por todos. Os anos vividos junto à família foram anos felizes e                  
divertidos, quando pode desfrutar de incríveis aventuras com seus irmãos e amigos. Após             
formar-se na Escola Elementar Charles Borromeo, em Parma, Patricia frequentou a Escola de             
Ensino Médio Stephen em Cleveland por um ano e, depois, continuou na Notre Dame Academy               
em Cleveland, como aspirante. Tornou-se postulante em 2 de fevereiro de 1942 e, na vestição,               
recebeu o nome de Irmã Mary Vaune. Mais tarde, voltou ao nome de batismo, Patricia. 

Recebeu o diploma de Bacharel em Educação da Faculdade St. John, em Cleveland e              
fez Mestrado em Educação na Universidade St. Louis, Missouri. Toda a sua vida foi dedicada               
ao apostolado da educação. Por natureza, a irmã possuía um espírito entusiasmado e alegre;              
tinha a capacidade de descobrir o potencial de cada pessoa: encorajava, motivava e inspirava              
confiança nos estudantes e colegas. Era respeitada e amada por seu estilo de liderança e               
pelos desafios criteriosos que aplicava. 

Depois de dezessete anos como professora e/ou diretora de escolas de ensino            
fundamental na Diocese de Cleveland, a Irmã Mary Patricia foi missionada na Índia entre              
1965-1983. Trabalhou incansavelmente para o desenvolvimento da Notre Dame Academy em           
Jamalpur e na formação das junioristas, para melhor exercerem o magistério. Foi cofundadora             
da primeira missão em Mysore, no sul da Índia, e ajudou no processo de transferência da                
liderança da Sophia High School, em Bangalore, para as Irmãs de Notre Dame. A Irmã Mary                
Patricia foi fundamental na fundação da Sophia Opportunity School, uma escola para crianças             
com necessidades especiais de aprendizado e múltiplas deficiências. Tinha grande respeito           
pelas pessoas e pela cultura da Índia – viveu a inculturação.  

Em 1991, foi convidada para ser superiora da comunidade do Distrito Stella Maris, na              
Inglaterra. Neste local, ela também amou as pessoas e viveu a cultura. Ela irradiava uma               
sensação de paz através de suas palavras amáveis e do seu temperamento agradável. Ela era               
a essência da bondade, do bom humor, da graça e do charme. A irmã estabeleceu a Escola de                  
Inglês especialmente para as irmãs da Ásia e do Brasil. “Era uma oportunidade para as irmãs                
do Distrito Stella Maris servirem à Congregação e aprofundarem o apostolado da            
hospitalidade.” Atualmente, esta Escola de Inglês funciona na Casa Mãe, em Roma. 

Em 2002, quando a Irmã Mary Patricia voltou aos Estados Unidos, teve dias mais              
tranquilos e pode dedicar tempo para cultivar suas amizades e explorar a propriedade de              
Chardon. Nos últimos dezoito anos, ajudou nos arquivos de Chardon. “É uma bênção diária              
relembrar – através de uma fotografia, de uma observação, de um e-mail ou uma página da                
história - que faço parte de um compromisso contínuo de muitas mulheres dedicadas à obra de                
Deus e da Igreja.” Seu sorriso cativante e sua paz interior foram dom e bênção para todos.                 



Somos gratas à Irmã Mary Patricia por sua vida de serviço altruísta e por seu amor. Que ela                  
possa viver, agora, no amor de Deus por toda a eternidade. 


