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IRMÃ  MERITA      ND 4134 

(ex-Irmã Mary Murita) 
 
Loretta Mary STRAHLER 
(irmã de sangue da Irmã Mary Doreen + 07 de outubro de 2020) 
 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 24 de setembro, 1926 Suffield, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1947  Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 10 de julho, 2021  Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  21 de julho, 2021  Casa Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 22 de julho, 2021  Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 

 Loretta Mary Strahler é a quarta dos sete filhos de Raymond e Stella Oakes Strahler. Com 
três irmãos mais velhos e três irmãs mais novas, Loretta descreveu sua infância como “muito 
feliz”, enquanto brincava, aprendia e ajudava na enorme propriedade rural da família em 
Randolph, Ohio. Quando estava na 8ª série, já tinha rezado sobre seu desejo de estar mais 
próxima de Deus e servir aos irmãos na vida religiosa. Matriculou-se na Notre Dame Academy, 
Cleveland, como aspirante e ingressou no postulantado em 2 de fevereiro de 1945. Sua irmã 
Dorothy (Irmã Mary Doreen) também ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame, e a 
mais nova, Edna (Irmã Sylvia, MMS) é Irmã da Missão Médica e trabalhou muitos anos no 
Paquistão. 

 A Irmã Merita formou-se em Pedagogia pelo St. John College, Cleveland, e exerceu o 
magistério por quase 40 anos - como professora primária e secundária - em 16 escolas, nas 
Dioceses de Cleveland e Youngstown, bem como em Arlington, Virginia e Winter Haven, Flórida. 
Quando necessário, ajudava na cozinha dos grandes conventos. 

 Em 1988, aceitou o convite para tornar-se professora certificada do programa ESOL 
(Inglês para falantes de outras línguas) em Cleveland. Trabalhar como alfabetizadora/tutora de 
adultos mostrou-se uma combinação perfeita para suas habilidades e advocacia. Estendendo 
seu apostolado para além da sala de aula, através de instituições de caridade católicas, a Irmã 
Merita atendeu as necessidades de famílias de refugiados e imigrantes, acompanhando-os a 
consultas médicas, encontrando oportunidades de emprego e ajudando-os a familiarizar-se com 
compras em supermercados e a usar o transporte público. 

 A Irmã voltou para a Flórida em 1998, para ajudar na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes 
em Dunedin, e continuou seu trabalho como tutora e moderadora de aulas semanais de 
conversação em bibliotecas locais em Clearwater. Em 2012, foi reconhecida como “Voluntária 
do Ano” pelo Conselho de Alfabetização do Condado de Upper Pinellas. “Meus alunos vêm para 
a América procurando uma vida melhor e para escapar da pobreza, da perseguição, do medo e 
da injustiça”, disse ela. “Este trabalho é muito gratificante porque eles crescem na autoestima, 
na segurança e tem a chance de realizar seus objetivos”. Trabalhando com seis alunos por 
semana, atendimento individual seu trabalho intenso e sua perseverança ajudaram-nos a 
alcançar os requisitos de educação e cidadania necessários. Ela sempre concluía suas aulas de 
reforço dizendo “Eu te amo” a cada aluno em sua língua nativa.  

 Quando a Irmã Merita integrou a comunidade de Chardon em 2018, dedicou-se ao 
apostolado da oração, presença e louvor. Era grata pela presença e ajuda de todos os que 
continuavam a partilhar da sua jornada de vida. Era uma mulher de oração, cujo espírito amável 
e modo simples de vida, revelavam seu amor a Deus e sua reverência pelas pessoas. Que ela 
possa regozijar-se na presença do nosso bom e amoroso Deus. 


