
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ DARLENE MARY ND 5743 
 
(Anteriormente, Irmã Mary Rosalyn) 
 
Darlene SIEBENECK 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
 
Data e local do nascimento: 17 de agosto, 1945 Ottawa, Ohio 
Data e local da profissão: 21 de agosto, 1965 Toledo, Ohio 
Data e local do falecimento: 31 de janeiro, 2021 Toledo, Ohio 
 

“Deixai vir a mim os pequeninos 
porque o Reino dos Céus é daqueles que se lhes assemelham”. (Mc 10,14) 

 
Disposta, entusiasmada, feliz, sempre sorridente, Irmã Darlene Mary esforçou-se para tornar           

Deus conhecido e amado, especialmente para as muitas crianças as quais ensinou e aos              
professores aos quais orientou. Seu objetivo era conduzir cada criança à plenitude do seu potencial               
humano e espiritual.  

Filha de Richard e Lucille (Maag) Siebeneck, Darlene era a segunda filha entre cinco meninas               
e dois meninos em uma família unida e fortemente católica. Aprendeu com sua mãe a arte de fazer                  
tortas e viver dando “um passo de cada vez”. Frequentou a Escola St. Michael em Findlay e a Notre                   
Dame Academy em Toledo. Ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame em 1963,              
recebendo o nome de Irmã Mary Rosalyn, posteriormente, alterado para Irmã Darlene Mary. 

Frequentou a Faculdade Mary Manse (Toledo) e a Universidade Bowling Green State,            
especializando-se em educação infantil. Era uma aprendiz permanente, obtendo um diploma em            
Educação Montessoriana e, incessantemente, pesquisando os conceitos e as tecnologias mais           
recentes relacionadas a educação infantil.  

Em 1966, iniciou sua atuação como professora de jardim de infância e preparação para a               
alfabetização, apostolado que exerceu por 23 anos. Depois, lecionou para a 1ª e a 2ª séries por 13                  
anos. Em 2002, foi transferida para Jacksonville, Flórida, onde foi Diretora da educação infantil              
Guardian Catholic School. Sob sua liderança, o programa de educação infantil da Guardian Catholic              
School serviu de modelo na promoção de resultados de aprendizagem bem-sucedidos. Os muitos             
prêmios recebidos tanto em âmbito local, quanto estadual e nacional, atestam seu compromisso e              
eficácia. Criou programas de aprendizagem para a educação infantil os quais tiveram alto             
desempenho em áreas de grande pobreza, concretizando a missão da justiça social no centro              
urbano. Foi presidente do capítulo da NAEYC1, na Flórida.  

No outono de 2020, problemas de saúde exigiram seu retorno a Ohio. Com o retorno do                
câncer pela terceira vez, a Irmã foi informada de que desta vez era incurável. Embora ela esperasse                 
e rezasse para que não fosse verdade, aceitou o diagnóstico e sabia que era hora de deixar a Flórida                   
e voltar para Ohio. Aqueles que a conheciam bem sabiam que sua dor era grande, mas não queria                  
que as pessoas o percebessem. Em 28 de janeiro, foi internada no hospital e, nesta mesma noite, foi                  
transferida para o centro de cuidados paliativos no noroeste de Ohio.  

No dia 31 de janeiro, a Irmã Darlene Mary abandonou-se nos braços amorosos de Jesus que                
tanto amava as crianças. Neste abraço, com os pequeninos que a precederam na morte, que ela                
descanse em paz. Amém. 

1 NAEYC: National Association for the Education of Young Children. (Associação Nacional para a Educação de Crianças de 
Tenra Idade). 


