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IRMÃ MARY ALICE ND 5943

(anteriormente, Irmã Mary St. Benedict)

Alice Marie DUGAR

Província da Imaculada Conceição, EUA

Data e local do nascimento: 20 de junho, 1944 Leste de Cleveland
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1964 Chardon, Ohio
Data e local do falecimento: 24 de março, 2021 Centro de Saúde, Chardon, Ohio
Data e local do sepultamento: 29 de março, 2021 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio

“Viajar pelo mundo sem sair do lugar.”

Quando crianças, Alice, sua irmã e dois irmãos, filhos de Vincent e Stella (Jursinovic)
Dugar, desfrutaram de anos felizes em que, preocupar-se uns pelos outros, foi cultivado na
família. Ela era grata pela vida carinhosa e de sacrifício de seus pais. Foi nas atividades com sua
família e amigos, realizadas em sua “casa de campo” em Chesterland, Ohio, que Alice aprendeu a
valorizar e a ser grata pela terra e por toda a natureza. Quando a nova escola foi inaugurada na
Paróquia de São Francisco de Assis em Gates Mills, seus pais matricularam-na na 5ª série, opção
que reafirmava o valor da educação católica. Alice conheceu as Irmãs de Notre Dame, a
educação ganhou um novo significado e as sementes da vocação religiosa foram plantadas. Após
concluir o ensino fundamental, ingressou na Notre Dame Academy em Cleveland como aspirante
e tornou-se postulante em 2 de fevereiro de 1962. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary St.
Benedict.

Fez seu bacharelado na Notre Dame College em South Euclid, Ohio, e o mestrado pela
Miami University in Oxford, Ohio. Por mais de 20 anos, foi professora de ciências e química na
Regina High School em South Euclid, Notre Dame Academy em Chardon e Middleburg, Virginia, e
na Notre Dame-Cathedral Latin School em Chardon. Depois de deixar o ambiente formal da sala
de aula, a Irmã Mary Alice descobriu que sua maior força era trabalhar como tutora de química e
mentora para estudantes universitários de diversas origens étnicas, culturais, raciais e religiosas.
Esse atendimento individual dos seus alunos foi enriquecedor e inspirador.

Ao atender alunos que buscavam carreiras em áreas relacionadas à saúde no Cuyahoga
Community College em Cleveland, supervisionando alunos-professores e gerenciando o
laboratório do Departamento de Química do Notre Dame College, a Irmã Mary Alice dizia: “Estou
muito feliz e emocionada por trabalhar com alunos adultos cujos desafios são, frequentemente,
agravados por fatores desconhecidos para mim.” Seu profundo amor por Deus se expressava no
respeito a todos.

“Cada pessoa que encontro carrega a esperança de um futuro melhor e de um trabalho
que seja gratificante para eles, suas famílias e a comunidade em geral”, escreveu. A Irmã era
apaixonada pela vida e transmitia profundo respeito e reverência pela beleza e maravilha da
criação. Desde a fundação da Comissão ND de Justiça e Paz, em 1980, era membro dedicado e
trabalhava com determinação silenciosa para ensinar a boa administração da Terra e de todos os
seus recursos.

Irmã Mary Alice tinha um coração grande e amável, como o de Cristo. Gentileza e bondade
eram estendidas a todos. Com graça e benevolência, enfrentou os desafios de um diagnóstico de
câncer há apenas dois meses; seu espírito otimista e sua atitude de gratidão, nunca diminuíram.



Nosso bom Deus acolheu a humanidade da Irmã e concedeu-lhe o dom da vida eterna. Que ela
possa se regozijar no amor incondicional do nosso bom e providente Deus.


