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IRMÃ   MARY  EMILY ND 4384 

 
(antigamente Irmã Mary Cynthia)  
 
Emily Therese YUHAS 
 
 
Província de Cristo Rei – Chardon, Ohio, EE. UU. 
 
Data e Lugar de Nascimento: 15 de dezembro de 1929 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1949 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Morte:  01 de setembro de 2013 Centro de Saúde, Chardon 
Data e Lugar do Funeral:  05 de setembro de 2013 Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento:  06 de setembro de 2013 Cemitério da Ressurreição, 

Chardon, Ohio 

Emily era a última de cinco filhos de John e Rose (Naciasta) Yuhas e gozou de 
todos os privilégios de ser o bebê da família. Muito cedo experimentou a força encontrada 
num relacionamento amável. Os pais nasceram na Eslováquia e estabeleceram a família 
nas vizinhanças da Eslováquia, da Paróquia de São Benedito, Cleveland, Ohio. Depois de 
completar o Curso Elementar na Escola de são Benedito, Emily frequentou o Curso Médio 
na Escola da Santíssima Trindade. Ingressou no noviciado das Irmãs de Nossa Senhora, 
Cleveland, e depois se transferiu para a Academia Notre Dame, como aluna do Ensino 
Médio, a 2 de fevereiro de 1947. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Cynthia, e, 
mais tarde, voltou a seu nome de batismo, Irmã Mary Emily. 

Em 1949, antes de completar o Curso de Educação  na Faculdade, Irmã Mary 
Emily iniciou o seu apostolado como professora da Escola Elementar. Este apostolado 
como professora e/ou diretora  assumiu nos quarenta e três anos em escolas em Ohio, 
Virginia, Carolina do Norte e Flórida. Durante esses anos, recebeu o grau de bacharel da 
Faculdade são John, Cleveland, o de mestrado da Universidade Xavier, Cincinnati, Ohio, 
e o Diploma de Catequista do Instituto Notre Dame, Middleburg, Virginia. Amava as 
crianças e estabeleceu relações duradouras com os colaboradores.  

A Irmã gozou os bons tempos e a aventura de viajar, encontrando Deus nas 
maravilhas da natureza, em torno dela. Depois de se aposentar do ensino da sala de aula, 
Irmã Mary Emily participava de outros tipos de apostolado, como recepcionista, tutora, 
secretária, auxiliar de escritório e voluntária no Hospital Hillcrest e no Departamento dos 
Idosos Geauga. Seu sorriso oferecia uma presença de acolhida e forte apoio. O 
apostolado mais estimado, realizando um sonho de ser missionária entre os mais pobres, 
foi o que dedicou ao povo de Lancaster, Kentucky, no Projeto dos Apalaches cristãos. 
Este tempo de um serviço mais compassivo era querido a seu coração.  

Irmã M. Emily teve o diagnóstico de câncer em 2011, porém alegrou-se com um 
tempo de remissão, antes de sua piora. A Irmã sempre teve um senso de missão, 
desejando ajudar na comunidade enquanto era fisicamente capaz. Era grata a todas que 
lhe prestavam um serviço e aprendeu a apreciar a presença de alguém a seu lado. A Irmã 
viveu na esperança; ainda que seus sofrimentos aumentassem,  sustentavam o laço 
íntimo entre ela e seu Amado. Ansiava por Jesus para levá-la ao lar eterno. Alegramo-nos 
agora com Irmã Mary Emily pois  ela goza  a vida nova e para sempre.  

Aleluia! 


