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 Anna Mathew era a sexta dos 8 filhos de Mathew e Mary Varakukalayil. Foi batizada 
em 10 de agosto de 1948. Recebeu sua primeira comunhão em 30 de abril de 1955 e, 
descreve este dia, como o mais feliz de sua vida. Recebeu o Sacramento do Crisma no dia 22 
de dezembro de 1957.  
 Fez seus estudos primários na Escola Paroquial. Quando concluiu o ensino 
fundamental, tinha um grande desejo de ser irmã missionária. Ao terminar o Ensino Médio, 
expressou seu desejo de ser missionária, mas a mãe não concordou. Lhe disseram que 
poderia ingressar em qualquer convento em Kerala. Então, ingressou na Congregação das 
Irmãs Franciscanas Claristas. A intervenção de Deus, expressa na forma de uma alergia na 
pele do rosto, veio para cumprir seu desejo de ser missionária. Quanto é bom o bom Deus 
que realiza cada uma de nossas esperanças e desejos! Como estava em tratamento médico, 
não pôde entrar no Noviciado naquele ano. Enquanto esperava em casa, conheceu as Irmãs 
de Notre Dame e, prontamente, foi ao seu encontro sem o consentimento da mãe. Dez dias 
após conhecer as Irmãs, estava pronta para viajar para Patna, Bihar, e fazer da Congregação 
das Irmãs de Notre Dame seu lar permanente em 17 de junho de 1967.   
 Após completar sua formação de Noviciado, Irmã Mary Synthia foi designada para 
várias Escolas Notre Dame. Foi professora meticulosa e brilhante por vários anos antes de 
ser designada para ser a superiora local em Musgutri, Chattisgarh e Munger, Bihar. A Irmã 
completou seus estudos de graduação na Faculdade Teresian de Mysore e na Faculdade 
Regional de Educação em Bhubaneswar. Também foi diretora da Notre Dame Academy em 
Munger. Por três anos, deu aula para as candidatas na casa de formação, Mysore.  
 Sendo uma pessoa amável, gentil, de fala tranquila, paciente e meticulosa em tudo o 
que fazia, Irmã Mary Synthia era a pessoa ideal para assumir a responsabilidade de secretária 
provincial. Recebeu treinamento para secretária em Bangalore, aprendendo tenazmente o 
funcionamento complexo do sistema do computador, tecnologia que era nova na Índia. Foi 
secretária provincial por 12 anos na Província Nossa Senhora da Assunção, Patna, e 3 anos 
na recém-formada Província Nossa Senhora da Visitação, Bangalore.  
 Deus sabe qual é o melhor plano e propósito para cada uma de nós. Irmã Mary Synthia 
começou a perder sua memória gradualmente e, durante os 10 anos seguintes, encontramo-
la sob a sombra desta cruz - todas as suas faculdades deteriorando-se continuamente. 
Sempre foi muito paciente, amável e perseverante em seu sofrimento e consideramos isso 
uma bênção para a Província da Visitação, pois ela sofreu silenciosamente todas as suas 
dores e desconfortos. O médico que a atendia falou dela como um “milagre vivo e um anjo”. 
Nós, Irmãs de Notre Dame, agradecemos as contribuições dela durante seus anos melhores 
e, também, sua presença e oração durante os anos de doença e declínio. 

Descanse em paz, querida Irmã Mary Synthia. 


