
Aviso de Falecimento 
 

 

IRMÃ  EILEEN MARIE   ND 5279 

 
 (anteriormente, Irmã Mary Noraterice) 
 
Eileen Marie REARDON 
 
 
 
Província Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 26 de junho, 1938  Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1959  Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 12 de agosto, 2022  Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
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Que a Vossa luz brilhe para os outros através de mim. 
 

 Eileen era a mais velha dos cinco filhos de Roger e Mary (Halloran) Reardon. Desde cedo, 
como também ao longo da vida, demonstrava grande interesse por esportes, leitura e, principalmente, 
caminhadas. Frequentou a Escola Fundamental Paroquial St. Jerome em Cleveland e depois 
ingressou na Escola de Ensino Médio St. Peter, onde conheceu as Irmãs de Notre Dame. No final do 
segundo ano do Ensino Médio, Eileen começou a pensar em ingresar na vida religiosa. Esse desejo 
tornou-se realidade quando, após a formatura, em 8 de setembro de 1956, entrou na Congregação 
das Irmãs de Notre Dame como postulante. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Noraterice. 
 
 Como postulante, iniciou seu longo apostolado no serviço às suas irmãs na comunidade. Por 
mais de 45 anos, praticou e aprimorou suas habilidades culinárias preparando deliciosas refeições e 
saborosas guloseimas para as Irmãs nos conventos em Ohio e Virgínia. Desses, 16 anos foram de 
serviço como assistente de cozinha na Faculdade Notre Dame, em South Euclid. Ela considerava o 
serviço na área da alimentação muito desafiador, mas gratificante. Reconhecia o valor da boa comida 
e das refeições bem preparadas.  
 
 Gostava de passear pelo bairro, onde a Faculdade estava situada, e conversar com as pessoas 
em suas varandas ao longo do caminho. Se preocupava e se interessava pelas famílias e sua saúde 
e, as vezes, levava bolinhos recém assados para partilhar. Uma das suas saídas favoritas era para 
fazer compras e conseguir bons preços e promoções.  
 
 A diminuição contínua da sua visão, até a cegueira quase total, foi atribuída a um acidente de 
bicicleta quando era Irmã jovem. Isso resultou em dores de cabeça e visão dupla que suportou por 
muitos anos. No entanto, estava determinada a enfrentar os tempos difíceis contando com a presença 
e a ajuda de Deus a cada dia. Aceitando sua fragilidade, a Irmã Eileen Marie sempre se mostrou 
animada e autêntica, com um espírito brincalhão e simples.  
 
 Residindo no Centro de Saúde, a Irmã apreciava o coelho, que também habitava na casa, e o 
cão de terapia. Seu amor e respeito pela natureza, seu interesse pelos acontecimentos diários e pelas 
pessoas, tanto próximas quanto distantes, mantinham-na conectada ao mundo de Deus. Ao longo da 
vida, as visitas e os encontros com seus familiares sempre foram momentos preciosos.  
 
 Era profundamente grata por qualquer gentileza demonstrada a ela. Ciente da presença de 
Deus em sua vida, através das pessoas, procurava meios para refletir essa presença. Ao aproximar-
se do fim de sua vida, dizia: “Meu corpo está se entregando – Deus o está tomando e eu o ofereço a 
Ele”. Somos gratas pela vida e pelo serviço da Irmã Eileen Marie entre nós. Que ela se regozije na 
presença de Deus. 


