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IRMÃ   MARY  SHEILA  ND 3434 
 

Florence Ann FELIX 
 
 
Província do Imaculado Coração de Maria, Covington, Kentucky, EE. UU. 
 

Data e Lugar do Nascimento: 15 de janeiro de 1915 Cincinnati, OH 
Data e Lugar da Profissão: 13 de agosto de 1935 Covington, KY 
Data e Lugar da Morte: 25 de março de 2015 Covington, KY 
Data e Lugar do Funeral: 27 de março de 2015 Covington, KY 
Data e Lugar do Sepultamento: 28 de março de 2015 Cemitério Conventual, Covington, KY 
 

Florence Felix nasceu a 15 de janeiro de 1935, em Cincinnati, Ohio. Seu pai, Harry, 
trabalhou na Procter&Gamble; sua mãe, Anabel Kincaid, era uma mulher doméstica. Após o 
batismo de Florence, sua mãe tornou-se católica. Durante a Primeira Guerra Mundial, toda a 
família contraiu a gripe espanhola. Anabel foi mandada ao Hospital onde faleceu de 
pneumonia dupla e a gripe espanhola. Antes da morte da mãe, duas Irmãs do Pobre São 
Francisco ajudaram Anabel a consagrar sua família à Bem-aventurada Mãe.  

Florence estava no meio de três meninos e duas meninas. Visto que o pai era incapaz 
de criar as crianças, elas foram colocadas no Orfanato St. Aloysius, em Cincinnati, onde 
Florence frequentou a Escola Elementar. De lá, ela entrou na Academia Notre Dame em 
Covington, Kentucky e tornou-se aspirante de Notre Dame.  Após a sua graduação no Ensino 
Médio, ingressou nas Irmãs de Notre Dame e fez  sua profissão dos votos a 13 de agosto de 
1935. 

Tendo sido consagrada a Maria, quando era ainda criança, Irmã Mary Sheila 
desenvolveu uma grande devoção a Maria e confiou sua vocação à Bem-aventurada Mãe 
Maria. Cada dia, rezava diante da estátua de Maria e sempre foi grata à Virgem  por sua 
vocação religiosa.  

Irmã Mary Sheila recebeu o Mestrado no Inglês, e se graduou em Latim e Francês. A 
maior parte de sua longa vida, ela a passou trabalhando no campo da educação. Lecionou 
música, gostava de cantar e, às vezes, era a organista nas liturgias na igreja. Durante vários 
desses anos, lecionou em Escolas Elementares em Ohio e Kentucky. Também lecionou na 
Academia Notre Dame  num total de dezenove anos. 

Seu último lugar de apostolado foi na Escola St. Columban, Loveland, Ohio, onde 
passou quinze anos. Durante esses anos, em St. Columban, dava aulas particulares, tinha 
afazeres domésticos e participou de uma organização para pessoas aposentadas – estando 
presente em  suas reuniões e fazendo pequenas viagens com o grupo. A Irmã estudou e 
compôs poesias. Suas poesias foram coletadas em dois livros chamados Deserto Florido. Era 
também membro do coro da paróquia. Como tributo à Irmã Mary Sheila, este coro participou 
na liturgia de sua missa dos funerais.  

Eventualmente, a Irmã tornou-se uma residente na Ala Lourdes. Muitas vezes, foi vista 
na capela e era uma fonte de oração para várias intenções. Como ela disse, em sua oração, 
tinha “especialmente um amor apaixonado por Deus e Maria na ação”. Um de seus 
passatempos preferidos era cantar como solista ou com outras. 

Irmã Mary Sheila celebrou seu 100º aniversário no dia 15 de janeiro de 2015. Ela 
estava numa grande expectativa,  ao se aproximar o dia. A Irmã ficava sempre mais fraca.  

Na festa da Anunciação, sua mãe celeste Maria chamou-a para o céu. Que a Irmã 
Mary Sheila possa experimentar a alegria de estar na presença de Deus e também estar 
novamente unida a sua querida mãe terrestre e outros membros da família, cantando com os 
anjos e os santos.  Que Jesus e Maria continuem a ser sua alegria para sempre.  


