
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARY MADHURI  ND 6773 

 
Dorothy KIRO 
 
Província Nossa Senhora da Assunção, Patna 
 
Data e local do nascimento: 27 de março, 1944 Kurdeg, Ranchi, Jharkhand 
Data e local da profissão: 24 de junho, 1982 Casa provincial, Patna 
Data e local do falecimento: 23 de março, 2022 Casa Provincial, Patna 
Data e local do funeral: 24 de março, 2022 Casa Provincial, Patna 
Data e local do sepultamento: 24 de março, 2022 Cemitério da Casa Provincial, Patna 
 
 Os pais de Dorothy Kiro eram Benjamin Kiro e Elizaba Toppo. Dorothy foi batizada no dia de 
seu nascimento, recebendo o nome de Dorethia. Era a mais velha de sete irmãos e cresceu numa 
atmosfera alegre e cheia de fé em sua família. 
 
 Dorothy frequentou a Ursuline Convent School em Samtolie, Ranchi, e completou seus 
estudos do Ensino Médio em 1962. Para seus estudos universitários, foi enviada para o St. Xavier's 
College, Ranchi. Formou-se bacharel em 1967 e depois cursou pedagogia na faculdade em Ranchi. 
Concluindo o curso em 1968, conseguiu lecionar na Hartmann School, Patna, onde atuou por três 
anos como professora das Classes IX e X. Dorothy era muito amada pelos alunos, pois tinha um jeito 
amável, mas desafiador, com as meninas mais velhas.  
 
 Quando seu pai, que sofria de paralisia, faleceu em 8 de setembro de 1973, Dorothy deixou 
de lado seu desejo de tornar-se religiosa, pois se sentia responsável por continuar trabalhando para 
sustentar seus irmãos e irmãs mais novos que na época, eram estudantes. Conseguiu um emprego 
de professora na Ursuline Covent School, mais perto de sua casa. Em 1977, se encontrou com a 
Irmã Mary Peter Claver, que havia ido a Ranchi para conduzir um seminário no Seminário de St. 
Albert. A convite da Irmã Mary Amala, Dorothy veio a Patna e foi aceita como candidata. Ingressou 
no postulantado em 8 de dezembro de 1979 e no noviciado em 22 de junho de 1980, quando recebeu 
o nome de Irmã Mary Madhuri. Fez os votos perpétuos em 30 de novembro de 1985. 
 

 Professora qualificada do ensino médio, Irmã Madhuri se envolveu no apostolado da educação 
em Jamalpur, Jurodanr, Dhanbad, Musgutri e Patna. Através de um curso privado da Universidade de 
Mysore, obteve o diploma de mestrado em 1995. Além disso, frequentou um Curso de Comunicação 
Integrada em Patna e um Curso Bíblico no Divine Bible College, Murringoor, Kerala. Juntamente com 
seu trabalho como professora, foi diretora da nossa escola em Jurodanr, diretora do pensionato para 
meninas em Musgutri e conselheira provincial em Patna por um termo e superiora local da comunidade 
de Sevashram. Durante todos esses anos, a Irmã M. Madhuri gozou de boa saúde. 
 

 Em junho de 2019, foi diagnosticada com a doença de Parkinson. Mesmo doente, com alguma 
ajuda, participou das reuniões da comunidade até outubro de 2021, quando foi internada no Kurji 
Holy Family Hospital, onde ficou em tratamento por mais de um mês. 
 
 Em 14 de janeiro de 2022, foi readmitida no Kurji Holy Family Hospital para atendimento 
especializado, necessitando de oxigênio. Por volta das 2h20min de 23 de março de 2022, deu seu 
último suspiro. Nossa auxiliar de enfermagem, Roshni, estava ao seu lado. O corpo da Irmã M. 
Madhuri foi trazido para a Casa Provincial e colocado no Agnes Hall para o velório. A comunidade da 
Casa Provincial fez um momento de oração muito emocionante para se despedir da querida Irmã 
Madhuri.  A missa fúnebre foi às 8h do dia seguinte. O Arcebispo Sebastian Kallupura concelebrou a 
missa fúnebre com seis sacerdotes. As famílias de suas irmãs e irmãos estavam presentes. Os 
profundos sentimentos de amor e apreço expressos pelas irmãs testemunham a profunda fé da Irmã 
Madhuri em Deus e seu compromisso de promover a missão de Jesus através da santidade da vida 
e do serviço. 


