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Ruth Marie BOES

Província Maria Imaculada, Toledo, Ohio, EUA

Data e local do nascimento: 11 de novembro, 1956 Tiffin, Ohio
Data e local da profissão: 14 de janeiro, 1979 Toledo, Ohio
Data e local do falecimento: 03 de julho, 2020 Toledo, Ohio

“Eis que estou convosco todos os dias”. (Mt 28,20)

 “Quanto mais nosso coração pertencer somente a Deus, tanto mais desejaremos 
ser pobres, livres de todo apego aos bens terrenos e prontas a partilhá-los 
generosamente com os outros”. Essas palavras das Constituições das Irmãs de Notre 
Dame descrevem a Irmã Mary Ruth. Inesperadamente, Deus chamou-a para casa após 
um diagnóstico muito recente de linfoma não-Hodgkins.

Nascida em Tiffin, Ohio, era a mais velha dos nove filhos de Bernard e Agnes 
(Naderer) Boes, ambos falecidos. Frequentou a Escola Elementar St. Mary e, como 
aspirante, a Notre Dame Academy de Toledo. Ingressou nas Irmãs de Notre Dame em 
1975 e fez votos em janeiro de 1979.

De 1980 a 1995, desfrutou de seus anos como professora do ensino fundamental, 
do 2º ao 8º ano nas Dioceses de Toledo e de Michigan. De 1996 a 2004, foi recepcionista 
no Maria Early Learning Center, em Toledo, interagindo com as crianças enquanto estas 
desenvolviam as habilidades necessárias para a vida e cresciam na originalidade de sua 
personalidade.

Em 2005, a Irmã Ruth iniciou o apostolado que amava, isto é, trabalhar com 
crianças e adultos carentes no Sunshine Children's Home em Maumee. Dedicou muitas 
horas auxiliando adultos com necessidades especiais em suas casas através da 
preparação de alimentos, transporte, companhia e momentos de oração e espiritualidade. 
Em tudo o que fazia, dedicava-se de corpo e alma, vivendo o “Bem-aventurados os 
pobres de espírito”, seja na oração, seja trabalhando no quintal ou na defesa dos que lhe 
eram confiados.

Sua profunda fé em Deus transparece nas reflexões contemplativas que expressou 
através de escritos e desenhos. Testemunhou seu amor à Maria através da oração do 
terço com a família, todas as quartas-feiras, nos últimos meses.

 
A irmã participou de uma experiência de imersão na Índia e fez parte de vários 

comitês, conforme a necessidade do seu apostolado no Sunshine INC. Era engajada no 
ministério da música da sua paróquia e, mais recentemente, atendeu às necessidades 
dos tempos fazendo centenas de máscaras para Irmãs, pais idosos das Irmãs e muitas 
outras pessoas necessitadas.

Recentemente, foi diagnosticada com câncer e estava iniciando seu tratamento de 
quimioterapia. Com amor, havia entregue sua vida nas mãos do Criador e aceito essa 



mudança repentina em seu estilo de vida. Ela não estava mais no comando. Que agora 
ela possa desfrutar do abraço e da compaixão do seu Deus amoroso.


