
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  ANNAMAE   ND 4945 

(anteriormente, Irmã Mary Denismarie) 
 
Anna Mae MURPHY 
 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 09 de maio, 1936 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1956 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 24 de setembro, 2020 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 29 de setembro, 2020 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 

 
Vá e faça a diferença! 

 
Anna Mae era a quarta filha e única menina de Denis e Margaret (Kelly) Murphy, 

imigrantes Irlandeses que se conheceram em Cleveland e se casaram em 1928. A família 
pertencia à Paróquia St. Thomas Aquinas, na “esquina católica” de Cleveland, do outro lado da 
rua da Notre Dame Academy, na Ansel Road. Anna Mae tinha orgulho e valorizava sua herança 
irlandesa, parte integrante da sua vida. Os momentos de reunião em família, juntamente com o 
envolvimento nas atividades de seus três irmãos mais velhos, moldaram e nutriram seus 
primeiros anos. Após concluir a escola fundamental da paróquia, Anna Mae ingressou na Notre 
Dame Academy e conheceu as Irmãs de Notre Dame. Ela assim se expressou: “Foi o espírito 
de oração e a cordialidade dessas irmãs que me atraiu a considerar a vocação religiosa”. Anna 
Mae tornou-se postulante em 2 de fevereiro de 1954 e na vestição recebeu o nome de Irmã 
Mary Denismarie. 
 

Fez bacharelado na St. John College em Cleveland e mestrado na John Carroll 
University em University Heights, Ohio. A Irmã Annamae destacou-se na liderança e no serviço 
dedicado à educação católica por quase 60 anos. Após lecionar no ensino fundamental por 12 
anos, a Irmã foi diretora por 33 anos em escolas em Ohio, Virgínia e Washington, DC. A 
organização era seu ponto forte. Seus altos padrões pessoais e profissionais foram motivação 
para professores e alunos darem o melhor de si. Interessava-se, genuinamente, por cada aluno, 
valorizando seus pontos fortes e respondendo aos seus desafios. Esforçou-se para criar um 
ambiente de fé ao seu redor, onde cada pessoa, não importando a idade, pudesse crescer e 
florescer. Fez muitas viagens para participar de convenções e conhecer as novas tendências 
da educação. 
 

Em 2003, quando se aposentou da administração escolar ativa na Escola St. Peter em 
Lorain, continuou envolvida com as atividades da escola, da paróquia e da comunidade civil em 
geral. As funções que assumiu e os dons que partilhou foram significativos e abrangentes - 
acolhidos e valorizados por todos. A irmã sempre manteve sua sagacidade e senso de humor 
irlandês. Com grande entusiasmo, torcia pelos seus times favoritos. A comunidade Notre Dame 
lhe era valiosa. Demonstrava grande interesse pelos acontecimentos, pelas irmãs, sua vida e 
seu apostolado. 
 

Em 2019, a Irmã começou a experimentar um declínio constante em sua saúde, exigindo 
a mudança para o Centro de Saúde da Província, onde poderia receber a assistência de que 
necessitava. Ali, participava das atividades e interagia com as irmãs e as funcionárias de acordo 
com suas possibilidades. A Irmã gostava de receber a visita das amigas, era grata a todos que 
a ajudavam e permaneceu fiel ao chamado para amar. Que a Irmã Annamae, que dedicou sua 
vida para enriquecer e estimular a vida das pessoas, se regozije na plenitude da vida com o 
nosso bom e providente Deus.  


