
Aviso de Falecimento 
 

 

IRMÃ  ARLENE MARIE       ND 5015 

 
 (anteriormente, Irmã Mary Bernerd) 
 
Arlene Lucille HOFFMAN 
 
 
Província Imaculada Conceição, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 17 de dezembro, 1934  Toledo, Ohio 
Data e local da profissão: 11 de agosto, 1959  Toledo, Ohio 
Data e local do falecimento: 16 de julho, 2022  Whitehouse, Ohio 
 

Eis aqui a serva do Senhor... 
 

 Se uníssemos os fios da vida da Irmã Arlene Marie, sob a trama veríamos a 
verdadeira vida de Deus vivida por ela até a morte em 16 de julho de 2022, aos 87 anos 
de idade e em seu 62º ano de profissão religiosa.  

 Filha mais velha de Bernard e Evelyn Hoffman, Arlene cresceu em Toledo, Ohio. 
Ela e suas duas irmãs frequentaram a Escola St. Charles sob a direção das Irmãs 
Ursulinas. Em 1948, começou a frequentar o Ensino Médio na Notre Dame Academy, 
onde conheceu as Irmãs de Notre Dame. Respeitando o desejo de seus pais - esperar 
até ter mais idade para entrar no convento -, Arlene ingressou na Congregação das Irmãs 
de Notre Dame em 1957, aos 22 anos. Nesse mesmo ano, fez sua vestição e recebeu o 
nome de Irmã Mary Bernerd, posteriormente, alterado para Irmã Arlene Marie. 

 Em 1961, iniciou seu apostolado na sala de costura do Centro Provincial de 
Toledo. Durante 35 anos, meticulosamente, costurou e ajustou o hábito religioso de 
muitas irmãs da Província de Toledo. Também usou suas habilidades de costureira para 
criar itens engraçados e bonitos para serem vendidos nos festivais e para dar de 
presente. Qualquer que fosse a atividade que realizasse, o resultado era a perfeição, 
feita em humilde doação. Sua costura não era rotineira ou mecânica; seu coração 
penetrava o tecido e transformava-se em oração. Sob a aparente normalidade de sua 
vida havia tesouros de santidade manifestados no compromisso com a comunidade e 
com a missão. Era na sala de costura que as irmãs se reuniam para partilhar os 
acontecimentos do dia e renovar as forças para o apostolado. 

 Ao longo dos anos, a Irmã lecionou para as séries iniciais em Toledo e foi 
voluntária em escolas em New Smyrna Beach, Flórida e Erie, Michigan. Os 8 anos de 
serviço criativo dedicados a hospitalidade e a assistência no serviço de alimentação no 
Centro de Retiros Lial e, por vários anos, no Centro Provincial, foram muito apreciados. 

 Nos últimos anos, a Irmã teve problemas de saúde, mas nunca reclamou. Manteve 
o sorriso e o interesse pelas pessoas, especialmente, alegrava-se com os encontros de 
família e com colegas de turma da Notre Dame Academy. Na semana que antecedeu 
sua morte, com grande prazer, visitou familiares e amigos e saboreou refeições fora. Dia 
16 de julho, inesperadamente e sem alarde, silenciosamente, entrou para a morada 
eterna. Que a Irmã Arlene Marie encontre a alegria perpétua em seu Amado. 


