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 Mary Louise, a terceira dos quatro filhos de Amilio e Louise (Zaccagnini)Trivison, provinha  de 
uma família cujos laços fortes eram fonte de seu grande senso de comunidade. Através dos 
encontros anuais de toda a família, junto com muitos “almoços de primos” eram esperados e 
apreciados. 

Depois de sua formatura na Academia Notre Dame, Cleveland, Ohio, Mary Louise ingressou 
nas Irmãs de Nossa Senhora, da Paróquia Nossa Senhora do Monte Carmelo, Wickliffe, Ohio. 
Recebeu o nome de Irmã Mary St. Louis conforme seu irmão Louis que se tornou sacerdote da 
Diocese de Cleveland. Mais tarde, ela voltou a seu nome de batismo Mary Louise. 

Ir. Mary Louise era uma verdadeira e perita educadora. Recebeu o grau de bacharel da 
Faculdade Notre Dame, South Euclid, Ohio, e o mestrado e Ph. D. da Universidade Case Western 
Reserve, Cleveland, Ohio.  A Irmã recebeu também o Diploma de Ciências Sagradas do Instituto 
Regina Mundi de Roma, Itália. Lá escreveu e defendeu sua tese em italiano, e era a terceira em 
sua classe! Em 1994, a Irmã estudou na Yad Vashem em Jerusalém a fim de obter o certificado 
como professora dos Estudos do Holocausto. Seu apostolado em educação durou quase sessenta 
anos, quarenta e novo no Notre Dame College onde influenciou suas estudantes, promovendo um 
ambiente de paz e compreensão na sala de aula.  

Ela possibilitou a suas estudantes de desenvolverem um apreço por outras crenças (fé), 
culturas e raças enquanto desempenhava a função de professora de Teologia e Espanhol. Devota 
de Nossa Senhora, a Irmã planejou e obteve fundos para o Centro de Maria da Faculdade para 
conseguir uma maravilhosa coleção de arte mariana de todo o mundo. O grande dom da Irmã era 
usar tudo o que aprendia em benefício dos outros, passando seus dons e proporcionando 
oportunidades, especialmente para mulheres e os que eram menosprezados e esquecidos. Ir. Mary 
Louise usou suas relações e habilidades para as pessoas a fim de colocarem seu foco e atenção 
para causas importantes. Era uma verdadeira promotora da paz, servindo em conselhos inter-
religiosos e apoiando o Centro de fontes de tolerância (agora o Centro Abrahâmico) na Faculdade 
Notre Dame – “promovendo mútuo respeito entre todas as pessoas e celebrando a diversidade 
religiosa, racial e cultural”. 

A Irmã sofria muito fisicamente, porém nunca se queixava e tinha uma forte e incrível 
vontade para suportar muitas crises de doença. Durante os últimos três anos, a Irmã servia como 
consultora e constante apoio para os pedidos de oração de Notre Dame, o novo livro de oração 
comunitária. Irmã Mary Louise afirmou: “Minha vida está cercada pela bondade e o amor de Deus. 
Minha comunidade religiosa, minhas Irmãs me apoiaram, nutriram, cuidaram de mim, me 
encorajaram e fizeram do serviço a Cristo um alegre caminho da vida. 

Que a Irmã se alegre agora nos braços de seu Amado! 

“Eu para o meu Amado, meu Amado para mim”. 


