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 Irmã Mary Martha (anteriormente, conhecida como Irmã M. Ralphe) nasceu na 

amorosa família de Ralph e Martha Beiting. Era a oitava de onze filhos. Martha frequentou 

a escola primária na St. Joseph School, Cold Spring, Kentucky, e se formou na Notre Dame 

Academy Providence, Newport, Kentucky. Depois de trabalhar por um ano na Western and 

Southern, percebeu que Deus a chamava para segui-lo como Irmã de Notre Dame, e 

ingressou na Congregação em agosto de 1954.  

 

 A Irmã estudou Educação Infantil na Thomas More University, Xavier University e na 

University of North Carolina, Chapel Hill. Deu aula para as séries iniciais na Diocese de 

Covington por alguns anos antes de trabalhar por mais de trinta anos no Orfanato St. 

Aloysius, Cincinnati, Ohio, e no Lar Infantil Católico da Diocese, Ft. Mitchell, Kentucky. 

Orientou e cuidou de muitas crianças ao longo dos anos, dando-lhes segurança e amor 

quando mais precisavam. A Irmã Martha também prestou serviços de limpeza na Notre 

Dame Academy, St. Claire Medical Center e St. Joseph Heights. 

 

 Quando a Irmã Mary Martha fez a transição para a aposentadoria, seu apostolado 

se concentrou na comunidade, atendendo várias facetas da vida comunitária. Amava 

confeccionar decorações natalinas e fazer deliciosos doces e biscoitos. Como motorista, 

acompanhava as irmãs às consultas médicas. Também era a líder do programa de 

artesanato no St. Joseph Heights e ajudava nas diversas atividades. Quando sua saúde 

começou a declinar, recebia visitas com as quais socializava os acontecimentos diários, 

sempre fazendo com que saíssem com um sorriso. Estar acamada não a impediu de 

continuar com seu espírito bondoso e generoso. Muitas vezes, enchia saquinhos com uma 

variedade de doces e chamava diferentes funcionários e irmãs para lhes dar um “presente”. 

Ela tinha sacos e sacos de doces. Seus olhos azuis dançavam de felicidade enquanto ela 

distribuía seus presentes. Somos verdadeiramente gratas pelos muitos dons e talentos que 

a Irmã Mary Martha compartilhou conosco. Sentiremos muito a sua falta. 

 

 Irmã Mary Martha retornou à casa do Pai, pacificamente, em 19 de fevereiro de 2022. 

Que agora, possa regozijar no amor ilimitado do nosso bom e providente Deus. 


