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Marie Carmela LIVIGNANO 
(irmã natural de Irmã Josetta Marie) 
 
 
Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, EE.UU. 
 
Data e Lugar de Nascimento: 23 de julho de 1937  Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Profissão: 16 de agosto de 1959 Cleveland, Ohio 
Data e Lugar da Morte:  06 de setembro de 2013 Centro de Saúde 
Data e Lugar dos Funerais: 14 de setembro de 2013 Chardon, Ohio 
Data e Lugar do Sepultamento: 16 de setembro de 2013 Cemitério da Ressurreição, 

Chardon, Ohio 

Marie Carmela, a primeira de duas meninas, é filha de Joseph e Concetta (Caputo) 
Livignano, cresceu na “Grande Itália”, perto de Cleveland, onde os primeiros imigrantes 
italianos se estabeleceram. Sempre foi orgulhosa e apreciou a sua herança italiana – era 
parte integrante de sua vida. Marie frequentou a Escola Elemenmtar – st. Antony-Bridget 
e depois o Curso Médio são Peter. Chegou a conhecer as Irmãs de Nossa Senhora e 
estava  convicta de que poderia melhor servir a Deus na vida religiosa. Marie ingressou 
como postulante a 8 de setembro de 1936. Sua irmã Phyllis, agora Irmã Josetta Marie 
seguiu-a na comunidade. 

Irmã Mary Trina era conhecida pelo amor e dedicação que trouxe a seu apostolado 
na cozinha. Por quarenta e nove anos, a Irmã preparou refeições para as Irmãs que 
viviam na Casa Provincial, na Faculdade Notre Dame, no convento são Bonifácio, Julie 
Billiart e no Internato de estudantes da Academia Notre Dame, ambos em Chardon e 
Middleburg, Virginia. 

A Irmã percebeu que o fato de cozinhar é “dar satisfação e promover o espírito 
comunitário nas refeições.” Para ela, os encontros e interações com as Irmãs, estudantes,  
administradores de vendas, os fornecedores e empregados, Irmã Mary Trina trazia um 
especial senso de humor, um sorriso, uma observação animada, um senso de paz. Ela 
acolhia cada pessoa com calor e uma expressão de interesse pessoal para o bem-estar 
deles. Todos estavam incluídos em seu círculo de amigos! Concordava muito bem com 
santa Teresa de Á vila que, uma vez, fez a observação “Deus caminha entre as panelas e 
as frigideiras”.  

Em 1997, Irmã Mary Trina se aposentou da cozinha e foi convidada para assumir 
um recenseamento da Paróquia do santo Rosário, de Cleveland. Isto a envolveu num 
apostolado de visitar as famílias, trabalhando com a Catequese do bom Pastor, ajudando 
no programa da Conferência dos Religiosos e outras atividades da formação de fé. A Irmã 
tomou o tempo para escutar e responder a necessidades e preocupações, comunicando-
se cordialmente por palavras e ações. Irmã Mary Trina mudou-se para a Casa Provincial 
em 2011. Como residente do Centro de Saúde, ela continuou o seu apostolado aos que 
não podiam mais sair de casa. Seu relacionamento com outros foi simples e direto. Suas 
experiências de uma vida de serviço permitiram-lhe enriquecer a vida de todos com quem 
entrava em contato. A Irmã era uma mulher de oração, reconhecendo a presença de 
Jesus em torno de si e nela mesma. A vida de Irmã Mary Trina foi um reflexo da gentileza 
de Deus e seu amor providente. 

Que repouse agora no gentil abraço de Deus! 


