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Província de Cristo Rei, Chardon, Ohio, USA 
 
Nascimento:  07 de Agosto de 1929 Cleveland, Ohio 
Profissão: 17 de Agosto de 1943 Cleveland, Ohio 
Morte: 13 de Julho de 2014 Centro de Saúde, Chardon 
Funeral: 17 de Julho de 2014 Chardon, Ohio 
Sepultamento:  17 de Julho de 2014 Cemitário da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
June Rose era a filha mais nova dos seis filhos de Joseph and Rose Schraff Weisensell e 
a última a sobreviver. Os pais de June tinham corações amorosos, cheios de alegria e 
profunda fé. Ela se chamou “June” por causa da grande devoção de sua mãe ao Sagrado 
Coração de Jesus, celebrado no mês de Junho. Amor e interesse um pelo outro 
florescerem e marcaram os anos de sua infância.  

Após completar os estudos na Escola Santo Inácio, em Cleveland, June tornou-se 
aspirante e frequentava a Notre Dame Academy, em Cleveland. Entrou como Irmã de 
Notre Dame em 2 de Fevereiro de 1941. Na Vestição, June recebeu o nome de Sister 
Mary St. Jude. 

A Irmã obteve o título de bacharel do Notre Dame College, South Euclid, e uma gradução 
de Mestrado em Educação do St. John College, Cleveland. Ela se dedicou 44 anos ao 
ministério da educação como Professora e/ ou Diretora em escolas elementares de 
Ohio,Virginia e Campus School in Washington, DC. Sister Mary St. Jude era conhecida 
por sua grande inteligência e habilidade de ver o lado humorístico dos desafios da vida. 
Embora firme, o pensamento ágil, criativo e ativo agradava seus alunos e todo pessoal da 
Escola. 

Em 1988, a Irmã se juntou às irmãs que editaram o livro texto de Religião- Christ Our Life 
(Cristo Nossa Vida) e, depois, a pedido de uma grande amiga, começou um trabalho 
querido ao seu coração - visitar os doentes, idosos e retidos em casa. Sua generosidade, 
senso de humor, riso e bondade tornavam-na próxima e agradável na convivência. 

O amor de Sister Mary St. Jude pelos outros, especialmente suas irmãs e seu amor à 
natureza eram estradas amplas na descoberta e testemunho do amor de Deus. Ela 
“valorizava a verdadeira amizade, que tem seu centro em Jesus Cristo e nos une 
nele…”(Constituições, artigo 55). A Irmã incluia e acolhia a todos no círculo de seus 
amigos.  

Sister Mary St. Jude foi transferida para o Provincial Center(Casa Provincial) em 2001. Lá 
assumiu o ministério da correspondência e da oração. Suas notas e cartões não eram 
somente peças de arte, mas também poesias humorísticas. A Irmã era uma ávida 
jogadora de bridge, jogava diariamente!  Ela nunca deixou que suas dificuldades 
afetassem sua presonalidade agradável – sempre perguntando sobre suas necessidades 
e muito agradecida por qualquer ajuda que recebia. Sister Mary St. Jude era uma 
“excelente” mulher de oração, cujo espírito reto e sua maneira de viver revelavam seu 
amor por nosso Deus bom e misericordioso. Descanse agora, em paz, no amoroso 
abraço de Deus. 


