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(Anteriormente, Irmã Mary Jean Therese)  
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Província Rosa Mística, Thousand Oaks, Califórnia, EUA 
 
Data e local do nascimento: 11 de outubro, 1930 Em Chicago, Illinois 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1950      Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 07 de abril, 2020  Los Robles Hospital, Thousand Oaks, 
                                                                                          Califórnia 

 
 “A oração é um simples olhar direcionado ao céu 

que expande a minha alma e me une a Jesus.” Santa Teresa de Lisieux 
 

Irmã Mary Therese era a filha mais nova de Mary e William Kirstein. Após a morte dos pais, a 
tia levou-a para Cleveland, juntamente com seus irmãos, para que pudessem crescer entre seus 
primos. “Ela era a única mãe que eu conhecia”, escreveu mais tarde, “e eu cresci amando-a 
ternamente”. Em 1944, pouco depois de concluir a escola elementar St. Stephen, Mary Jane tornou-
se aspirante na Notre Dame Academy. Ingressou no noviciado em 1948, recebendo o nome de Irmã 
Mary Jean Therese. Dois anos depois, fez os primeiros votos. Mais tarde, mudou o nome para Irmã 
Mary Therese em homenagem a Santa Teresa de Lisieux, a quem tinha profunda devoção. 

Por 33 anos, foi professora e diretora em Ohio e na Califórnia, para onde foi transferida em 
1956. Em 1989, mudou-se para o Notre Dame Center em Thousand Oaks. 

A expressão “Mulher de Oração” é uma descrição adequada da Irmã Mary Therese. Quando 
foi oferecida a oportunidade de participar da “Lectio Divina” por meio dos Apostolados de Corações 
Afins, a Irmã foi uma das primeiras participantes. Para ela, esta era “mais uma oportunidade para 
rezar”. Como membro do apostolado da oração da província, passava fielmente muitas horas por dia 
rezando pelas intenções que lhe eram confiadas. 

O espírito de oração da Irmã Mary Therese foi nutrido pelos quinze anos em que foi sacristã, 
primeiro na capela do Notre Dame Center e depois, na capelinha no Centro de Saúde. A irmã via 
esse apostolado como uma “concretização do serviço a Deus e às irmãs”. Era, também, uma 
oportunidade de exibir seu dom especial para arranjar flores. 

Entre os destaques dos 70 anos de vida religiosa, a irmã listou seu retiro de 30 dias em Los 
Altos - um tempo em que esteve retirada com o Deus que amava. Outra fonte de alegria para a irmã 
foi a sua participação na celebração do Sesquicentenário da Congregação em Coesfeld, em 2000. 

Embora Mary Jane e seus dois irmãos vivessem com famílias diferentes em Ohio, sua tia 
encontrava formas de reuni-los. A morte do seu irmão Edwin nos últimos dias da II Guerra Mundial foi 
especialmente difícil para ela. Como resultado, começou a incluir uma prece nas orações comunitárias 
ou na missa diária, pela “proteção das nossas forças armadas em todo o mundo e dos nossos 
veteranos em casa". A visita anual à família do seu irmão William, em Michigan, e especialmente à 
família “ampliada” em Ohio, estavam entre as alegrias dos meses de férias. 

A irmã foi hospitalizada no início de abril. Por causa das restrições impostas pelo COVID-19, 
as irmãs não puderam visitá-la. No entanto, uma de suas enfermeiras, formada na La Reina High 
School, esteve com a Irmã Mary Therese durante o último dia e quando, silenciosamente, voltou para 
casa do Pai no final da tarde de terça-feira, 7 de abril de 2020. 

Descanse em paz. 


