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Pedi, e vos será dado; buscai, e achareis;  
batei e vos será aberta. (Lucas 11,9) 

 
Humilde e reservada, atenta às necessidades das pessoas, trabalhadora e sempre           

em sintonia com a vontade de Deus, Irmã Mary Doretta permitiu que Deus guiasse sua vida.                
Guiada por Deus, foi capaz de levar outros a Deus. 
 

Filha de Richard e Dorothy (Decker) Peter, Philena era a filha mais nova de uma               
pequena família de dois filhos. Philena Ann gostava do seu nome de batismo porque a mãe                
o havia inventado especialmente para ela. O início da vida de Philena foi influenciado pelas               
Irmãs de Notre Dame, quando frequentou a Ladyfield Elementary School, a Notre Dame             
Academy e a Notre Dame College de Ohio. Quando Philena se tornou Irmã de Notre Dame,                
adotou o nome de Irmã Mary Doretta, uma forma de Dorothy em homenagem a sua mãe. A                 
conversão de sua mãe à fé católica foi um dia muito alegre para Irmã Mary Doretta e sua                  
família. 
 

A Irmã estudou na Bowling Green State University, onde fez mestrado em Educação             
Especial. Em 1973, começou a lecionar na Mary Immaculate School em Toledo, uma escola              
para crianças com necessidades especiais. A partir de 1979, por alguns anos lecionou para              
a primeira série em outras escolas da Diocese de Toledo, mas depois voltou ao seu primeiro                
amor e especialidade de ensino na Mary Immaculate School, onde lecionou por mais 25              
anos. Muitos pais e ex-alunos atestaram que “Você podia confiar na Irmã Doretta” e “Todos               
sabiam por suas palavras e ações que a Irmã se preocupava profundamente com o              
bem-estar dos alunos”. Possuía um notável talento para ajudar crianças com necessidades            
especiais com seus métodos criativos, e assim, compartilhou seus conhecimentos fazendo           
parte do Conselho Escolar da Autism Academy por nove anos. 
 

Irmã Mary Doretta compartilhou sua energia criativa com as pessoas. Gostava de            
cantar, cozinhar, decorar e, acima de tudo, arranjar as flores na capela. Irmã Mary Doretta é                
especialmente lembrada como uma pessoa orante e grande amante da Eucaristia, ao            
preparar muitas crianças para a primeira comunhão. Sua devoção a Maria encontrou            
expressão na recitação diária do terço, altares no mês de maio, procissões à gruta e sua                
adesão à Confraria Mariana.  
 

O dia 15 de janeiro de 2021 seria um dia especial para ela, pois celebraria seu Jubileu                 
de Ouro. Somente Deus sabia que ela estaria diante de seu Noivo para receber Seu abraço                
de boas-vindas em sua casa para sempre. A citação bíblica favorita da Irmã Mary Doretta               
encontrou seu cumprimento nela: Agora, ela já RECEBEU. Ela já ENCONTROU. E a porta              
foi ABERTA para ela. (Lc 11, 9) Que descanse em paz. 


