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Data e local do sepultamento: 03 de agosto, 2020 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 

 
“Vai em paz fiel amiga do Senhor...” 

Quando crianças, Nancy e seu irmão mais novo, Vince, filhos de Fred e Ruth (Blayney) 
Petruccelli, desfrutaram de anos felizes onde o amor e a preocupação de uns pelos outros foram 
nutridos e floresceram. Eles tinham especial apreço por atividades que realizavam em família e 
as viagens durante as férias de verão. Nancy estudou na escola primária da paróquia de St. 
Philip Neri em Cleveland e depois na Notre Dame Academy em Cleveland. Foi nesses anos do 
ensino médio que conheceu as Irmãs de Notre Dame e as sementes da vocação religiosa foram 
plantadas. Após a formatura, Nancy trabalhou por vários anos antes de responder ao chamado 
de Deus, entrando como postulante em 22 de agosto de 1971. Na vestição recebeu o nome de 
Irmã Maureen Therese. 

Fez seu bacharelado em história pela Notre Dame College em South Euclid, Ohio, e 
mestrado, também em história, pela Bowling Green State University. Seguiu sua paixão pela 
educação enquanto lecionava na Regina High School em South Euclid, Cleveland, na Central 
Catholic High School e, por 28 anos, na Notre Dame-Cathedral Latin School, Chardon. Para 
tornar suas aulas interessantes e vivas, lia e viajava muito. Pesquisava onde participar de 
workshops para seu desenvolvimento profissional ou cursos que a levaram a lugares históricos. 
Ela nunca parou de estudar para poder continuar a ensinar os outros. 

A Irmã Mary Nancy era uma pessoa prática e direta. À s vezes, sua atitude exigente podia 
ser intimidadora até seus alunos perceberem que ela não apenas queria que eles aprendessem 
o conteúdo, mas queria que tivessem um desenvolvimento pleno em todas as áreas da vida. Era 
rigorosa sobre as expectativas e se preocupava com o progresso de cada um. Incorporava os 
fundamentos da aprendizagem e das habilidades de estudo em suas aulas. Estabelecia altos 
padrões que os alunos valorizavam muito até longo período após deixarem a sala de aula.  

A Irmã Mary Nancy também se engajou num “apostolado de conexões”, pelo qual é 
lembrada e amada. Amizades duradouras foram cultivadas com ex-alunos, colegas e suas 
famílias. Seu intelecto aguçado, sua perspicácia e sabedoria foram motivação para muitos 
professores iniciantes lembrar por que se tornaram educadores. A irmã amava sua família e era 
generosa com as irmãs da comunidade. Frequentemente, acompanhava as irmãs para reuniões 
e eventos, tornando-se parte de muitas famílias estendidas. 

A morte súbita e inesperada da Irmã Mary Nancy chocou e entristeceu sua família, suas 
irmãs e a todos com quem havia trabalhado. Nosso bom Deus acolheu a vida humana da Irmã 
e concedeu-lhe o dom da vida eterna. Que ela descanse agora no amor incondicional do nosso 
Deus bom e providente. 


