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Mary Paulose MAKEEPUTHENPURA 
 
 
 
Província Nossa Senhora da Assunção, Patna 
 
Data e local do nascimento: 27 de janeiro, 1937 Kuravilangad, Kerala 
Data e local da profissão: 06 de janeiro, 1965 Jamalpur, Bihar, India 
Data e local do falecimento: 01 de dezembro, 2020 Casa Provincial, Patna 
Data e local do sepultamento: 02 de dezembro, 2020 Cemitério da Casa Provincial, Patna 
 

A Irmã Mary Prateeti era a terceira dos oito filhos de Varkey Paulose e Rosa Kuriakose                
Makeeputhenpura. Foi batizada na Igreja St. Mary, Kuravilangad, em 2 de fevereiro de 1937 e               
recebeu a primeira comunhão em 25 de junho de 1944.  

Mary frequentou o ensino fundamental numa escola pública perto da sua casa e fez o ensino                
médio na St. Peter's High School, Elanji. Em sua autobiografia, a Irmã relembra as muitas               
oportunidades que teve durante o ensino médio para aprender o catecismo e ler livros espirituais. Ela                
podia participar da Santa Missa três ou quatro vezes por semana. Recebeu orientação espiritual de               
um sacerdote que a ajudou a crescer na fé e a discernir seu chamado à vida religiosa. Ao terminar o                    
ensino médio, Mary ficou em casa por alguns anos e ajudava o pároco com as aulas de catecismo                  
dominical.  

No verão de 1961, Mary conheceu a Irmã Mary Freda e a Irmã Mary Karuna, que haviam ido                  
a Kerala para o trabalho de promoção vocacional. Ela foi prontamente aceita como aspirante e viajou                
para Jamalpur com 7 outras aspirantes. Em 1963, quando ingressou no noviciado, recebeu o nome               
de Irmã Mary Prateeti. No final do noviciado, a Irmã Mary Prateeti e suas companheiras fizeram a                 
profissão na Capela da Casa Provincial de Jamalpur.  

A Irmã Prateeti foi enviada a Goa para estudar Teologia e mais tarde a Hyderabad para o                 
treinamento em Montessori. A Irmã esteve envolvida no apostolado da educação durante toda a sua               
vida. Ela provou ser uma professora muito talentosa para as crianças das classes Montessori e do                
ensino primário. Também foi diretora da escola Montessori em Patna e Jamalpur. 

A especialidade da Irmã Mary Prateeti era dar aulas de práticas. Nossas irmãs mais jovens e                
muitas professoras em nossas escolas aprenderam com a Irmã a arte de manter as crianças atentas                
e entusiasmadas para aprender, mesmo em uma sala de aula cheia. Outra área de especialização               
da Irmã era ensinar 'caligrafia'. O livro “Easy Steps for Handwriting” de autoria da Irmã, publicado                
pela Jay See Publishers, circulou por muitas outras escolas e casas de formação.  

Dia 23 de novembro de 2020, a Irmã Mary Prateeti foi trazida para Patna de Jamalpur, com                 
tosse forte e sintomas de resfriado e foi internada no Hospital Holy Family. Durante os exames,                
descobriu-se que ela tinha alguns problemas cardíacos. Devido à dificuldade respiratória persistente,            
foi transferida para a UTI e recebeu suporte de oxigênio. Apesar das altas doses de medicamentos, a                 
congestão torácica não melhorou, tendo que ser entubada. O Padre Michael Ignatius de Navjyoti              
administrou a Unção dos Enfermos. Às 9h30min do dia 1º de dezembro de 2020, o estado da Irmã                  
Prateeti piorou. A Irmã Mary Tessy e várias Irmãs estavam ao seu lado quando, às 10h35min,                
faleceu tranquila e pacificamente. 

Apesar das restrições do coronavírus, as Irmãs de Jamalpur, Munger, Sheikhpura, Barh, Piro             
e das casas vizinhas conseguiram vir a Patna para se despedir da querida Irmã Prateeti. Dom                
William De Souza SJ, Arcebispo de Patna, concelebrou a Missa de ação de graças com vários                
sacerdotes às 10h30min do dia 2 de dezembro. Os restos mortais da Irmã Mary Prateeti foram                
sepultados no cemitério da Casa Provincial logo após a Santa Missa.  



Irmã Mary Prateeti será lembrada como membro comprometido da comunidade,          
demonstrando interesse por todos e por tudo, com um coração compassivo para com os pequenos e                
fracos. 


