
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  RUTH MARY  ND 4645 

 
(anteriormente, Irmã Mary Judith Ann) 
 
Ruth Mary PERL 
 
 (irmã de sangue da Irmã Mary Lawrene, + 1998;  
Irmã Mary Paulanne, + 2011; Irmã Rita Mary) 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 22 de outubro, 1935    Massillon, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1955    Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 29 de dezembro, 2021   Hospitais Universitários Geauga  

    Medical Center, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  12 de janeiro de 2022    Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 13 de janeiro de 2022     Cemitério da Ressurreição, Chardon  
          

Uma só alma para um só Deus! 
 
 Ruth e sua irmã gêmea, Rita, eram as filhas mais novas entre os três meninos e seis 
meninas de Leo e Mary Anne (Hohneck) Perl. As crianças não tinham muita diferença de idade 
e eram unidas por uma fé forte e pelo amor de uns pelos outros. Ruth frequentou a Escola de 
Ensino Fundamental St. Mary em Massillon, dirigida pelas Irmãs de Notre Dame. Com 
entusiasmo participava do maior número de atividades escolares e paroquiais possíveis. Na 
oitava série, percebeu seu desejo de seguir os passos de suas duas irmãs mais velhas e se 
tornar religiosa. Foi admitida como aspirante na Notre Dame Academy em Cleveland e como 
postulante a 2 de fevereiro de 1953. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Judith Ann. 

 Fez seu bacharelado na Faculdade St. John em Cleveland e o mestrado na Universidade 
Case Western Reserve, Cleveland. Em 1977, obteve um Diploma Catequético Avançado do 
Instituto Notre Dame em Middleburg, Virgínia. Como professora do ensino fundamental e médio 
por 36 anos, sua criatividade e talento artístico mantinham as aulas interessantes e centradas 
no aluno. Embora achasse desafiador dar aulas, amava ensinar; era acessível, competente e 
tinha um senso de humor inalterado.  

 Depois de se aposentar do ensino formal em sala de aula, por 22 anos trabalhou como 
recepcionista e coordenadora do programa extracurricular na Our Lady of Lourdes School em 
Raleigh, Carolina do Norte. Era boa ouvinte e ia ao encontro de todos – alunos, pais, professores, 
paroquianos. Parecida que o tempo parava quanto ela ouvia e se relacionava com as pessoas. 
Idade ou função nunca foram fatores determinantes. A Irmã escreveu: “Amo a sensação de ser 
amada por Deus e de poder compartilhar a experiência da sua bondade”. 

 Em 2016, a Irmã se aposentou e retornou ao Centro Provincial de Chardon. Integrava o 
grupo que atendia pedidos de oração por telefone e continuou como auxiliar na Escola St. Helen, 
Newbury. Era uma mulher de oração com um coração para os outros. Mergulhava nas atividades 
comunitárias, mas sempre tinha tempo para visitar e celebrar eventos com a Irmã Rita Mary e 
sua grande família, a quem era especialmente dedicada. 

 Durante a oitava do Natal Deus envolveu a vida humana da Irmã Ruth Mary e a presenteou 
com a vida eterna. Sua morte repentina e inesperada chocou e entristeceu sua família, suas 
Irmãs e a todos com quem havia trabalhado. Que ela descanse nos braços do bom e amoroso 
Deus. 


