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 “Meu Deus e meu tudo…” 
 

Patricia era a mais nova dos três filhos de Ned e Laura (Schmidt) Kramer. Cresceu em Garfield 
Heights, uma pequena cidade perto de Cleveland, onde frequentou o ensino fundamental na escola 
Peter and Paul. Sua família era uma bênção e uma fonte da alegria enquanto crescia em meio ao 
lazer, ao trabalho e as brincadeiras. Depois da oitava série, Patricia decidiu estudar na Notre Dame 
Academy em Cleveland. Foi nesta escola que ela conheceu as Irmãs de Notre Dame e começou a 
perceber que Deus a chamava para o seu serviço. Formou-se em 1948 e trabalhou como assistente 
de dentista por dois anos. Em seguida, começou o curso de pedagogia no St. John College em 
Cleveland. Convencida da sua vocação para a vida religiosa, Patricia ingressou na Congregação das 
Irmãs de Notre Dame em 2 de fevereiro de 1952 e recebeu o nome de Irmã Mary Laurette. 
 

A Irmã continuou seus estudos no St. John College, fazendo disciplinas aos sábados e durante 
as férias, enquanto lecionava para séries do ensino fundamental. Recebeu o diploma de bacharel 
em educação em 1959. Seu forte desejo de servir ao povo de Deus levou-a a oferecer-se para a 
missão Notre Dame na Índia. A Irmã Mary Laurette chegou a Jamalpur, Índia, em 16 de dezembro 
de 1960 – o dia do seu trigésimo aniversário! Irradiava grande entusiasmo pela vida, pelo 
envolvimento na missão apostólica e por compartilhar seus dons. A Irmã levou sua cultura americana, 
sua experiência educacional e a beleza da herança Notre Dame para a Índia. Enquanto se adaptava 
à vida na Índia, começou a apreciar as pessoas, sua profunda espiritualidade e ricas tradições. Seu 
grande respeito pelo povo e pela cultura da Índia fez com que mergulhasse nesta cultura e a 
assumisse como sua. A Irmã assim se expressou: “Foram anos de crescimento pessoal, espiritual e 
emocional. Eles me ajudaram a descobrir uma profundidade e uma amplitude que eu não havia 
percebido que existiam em mim”. Irmã Mary Laurette voltou aos Estados Unidos nos anos de 1977 e 
1978 para concluir seus estudos e obter o título de mestre em educação pela Universidade Estadual 
de Cleveland. 
 

A Irmã era professora e diretora da Notre Dame Academy em Patna. Foi conselheira, 
coordenadora da formação de professores, coordenadora da formação das Irmãs, apresentou 
seminários e minicursos e, mais especialmente, foi mentora e amiga de inúmeras Irmãs e colegas. 
Como co-fundadora da prestigiosa Campus School of the Agricultural University, Pantnagar, lançou 
uma base sólida para seu crescimento e sucesso futuro. Irmã Mary Laurette trabalhou na Índia por 
30 anos, com sensibilidade e compaixão. Era incentivadora e desafiadora ao mesmo tempo, 
empoderando seus alunos, colaboradores e Irmãs. 
 

Depois de retornar aos Estados Unidos em 1991, continuou seu trabalho de evangelização 
com os pobres como diretora de educação religiosa, primeiro na Virgínia e depois em três escolas 
paroquiais no centro da cidade em Akron, Ohio. Deu aula para adultos, foi voluntária no Centro para 
Idosos em Chardon e serviu suas irmãs na comunidade da casa provincial. Onde quer que estivesse, 
anunciava o evangelho com dedicação, honestidade, vitalidade e paixão. Nos últimos anos, a Irmã 
passou por um declínio físico lento, mas constante, mas seu bom humor e interesse pelo outros 
nunca diminuíram. Irmã Mary Laurette apaixonava-se pelas pessoas que Deus lhe dava para servir. 
Que ela olhe para nós ao celebrar a plenitude da vida em Deus! 


