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Província da Imaculada Conceição, EUA 

 

Data e local do nascimento: 09 de fevereiro de 1925  Toledo, Ohio 

Data e local da profissão: 13 de agosto de 1945    Toledo, Ohio 

Data e local do falecimento: 01 de outubro de 2021  Sylvania, Ohio 

Data e local do funeral: 06 de outubro de 2021  Whitehouse, Ohio 

 

Só Deus basta. 

 

 Uma vida ricamente vivida em um processo dinâmico de disposição e ação, de esperança e 

solicitude, descreve os 96 anos de vida da Irmã Mary Patricia Snyder e os 76 anos de Profissão Religiosa. 

Seus diversos apostolados - professora e supervisora de escola primária, diretora e conselheira de escola 

secundária, reitora de faculdade e voluntária - testemunham sua resposta ao chamado do Senhor e às 

necessidades da época, sempre olhando para o futuro. A vida da Irmã foi uma jornada de amar como 

Deus ama - plena, incondicional e apaixonadamente - até sua morte em 1° de outubro no Rosary Care 

Center em Sylvania, Ohio.  

 

 Ethel Elizabeth era a oitava de nove filhos de Lucas e Kathryn (Mallory) Snyder. Frequentou a 

Escola St. James e a Notre Dame Academy. Em 1943, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre 

Dame, recebendo o nome de Irmã Mary Patricia. 

 

 Ela amava o legado educacional das Irmãs de Notre Dame e tornou-se uma educadora 

excepcional, alguém que se dedicou de coração e alma para instruir e guiar. Foi professora e 

administradora em escolas primárias da Diocese de Toledo antes da sua missão apostólica nas escolas 

secundárias. Como diretora da Notre Dame Academy de 1971 a 1982, transmitiu seus elevados ideais 

aos alunos, pais e professores, ajudando-os a serem pessoas íntegras e de fé. Como forte líder, que 

sempre mantinha o interesse de seus alunos e professores no coração, introduziu novas atividades com 

o grande grupo de professores e o número crescente de alunos, ao mesmo tempo em que implementou 

dias divertidos, com danças e piqueniques. Durante seus anos na Notre Dame Academy, criou o 

Departamento de Orientação e iniciou o programa de aconselhamento para 500 jovens. 

 

 Entre as grandes alegrias da Irmã podemos citar: viajar para o exterior com alunos do ensino 

médio, liderar um grupo de estudos da Bíblia e organizar a Campanha interconfessional anual para 

doação de sangue. Ler um bom livro e compartilhá-lo com outras pessoas era um destaque do seu dia. 

Na comunidade Notre Dame, por muitos anos, era encarregada das relações públicas, isto é, escrevia 

artigos para o jornal local, mantinha os anais em dia e publicava boletins de notícias. 

 

 Por sua amizade, disposição para ouvir e estar presente, a Irmã era um dom de Deus para as 

pessoas. “Deus tocou a minha vida de muitas maneiras e está vivamente presente. Minha busca sempre 

consistiu em conhecer o plano de Deus para mim e me abrir para as oportunidades que possibilitam 

avançar na direção do amor divino”. No dia 1º de outubro de 2021, Irmã Mary Patricia, totalmente 

transformada, entregou-se ao seu Esposo e agora vive no Amor Divino.  

 

Descanse em paz! 


