
Aviso de Falecimento 
 

 IRMÃ ETHEL MARY ND 4088 

 
Anteriormente, Irmã Mary Lalande 
 
Ethel Rose CAMP 
 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 10 de agosto, 1925  Norwalk, Ohio 
Data e local da profissão: 13 de agosto, 1945  Toledo, Ohio 
Data e local do falecimento: 05 de fevereiro, 2022 Sylvania, Ohio 
 

Escondidos em vosso Coração, ó Senhor, estão tesouros do vosso amor. 
 

  “Senhor nosso Deus, vós sois a nossa morada!” Estas palavras de um hino composto 
pela Irmã Ethel Mary e cantado em seu 75º jubileu, exemplificam a sua vida. O apostolado da 
oração e da música exercidos por ela, colocaram-na na morada de Deus. Aos 96 anos, foi 
chamada por Deus desde a sua residência no Rosary Care Center em Sylvania, Ohio, para a 
morada celestial. 

 Nascida em Norwalk, Ohio, Ethel Rose era a oitava dos doze filhos de Aloysius e Mary 
(Windau) Camp, ambos falecidos. Frequentou a Escola St. Joseph, Monroeville, Ohio, e a 
Notre Dame Academy em Toledo, como aspirante. Ethel ingressou na Congregação das Irmãs 
de Notre Dame em 1943 seguindo os passos de sua irmã mais velha, Irmã Mary Magdaleva, 
que havia ingressado na Congregação 5 anos antes. Na vestição, Ethel recebeu o nome de 
Irmã Mary Lalande, mas depois retornou ao seu nome de batismo. 

 Após dar aulas no Ensino Fundamental por 10 anos em escolas católicas da Diocese 
de Toledo, iniciou um extenso estudo de educação musical no Gregorian Institute of America 
em Detroit, Michigan, na Universidade Católica de Washington DC e na DePaul University em 
Chicago, Illinois. 

 Em 1957, dedicou-se em tempo integral a música, como coordenadora de coral e 
organista em várias paróquias, bem como no Centro Provincial ND em Toledo e no convento 
de Lial, Whitehouse. Muitas horas também foram dedicadas as aulas particulares de piano e 
violino para crianças e adultos.  

 Seu desejo de ter uma vida contemplativa de oração e serviço inspirou-a a dedicar 15 
anos (1974-1977 e 1993-2005) como Irmã Adoradora na Casa Mãe da Congregação, em 
Roma. Além das muitas horas de oração na capela, preparava a liturgia, tocava órgão e 
contribuía para a vida da comunidade. Seu espírito contemplativo também a levou a compor 
suas próprias canções que emanavam do seu coração em oração. 

 A Irmã demostrou carinho e cuidado por todas as Irmãs, seus alunos e sua família por 
meio do seu sorriso amável e suas palavras de compaixão. Tinha especial apreço por visitas 
e passeios com seu irmão padre, tocar música para entreter os outros e acolher os hóspedes 
na Casa Mãe. 

 Que ela possa estar unida no amor de Maria e Jesus, em contemplação melodiosa, por 
toda a eternidade. 


