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Thelma foi a segunda mais velha dos três filhos de Albert e de Florença (de soltetira 

Alten) Conrad. Quando tinha apenas três anos, sua mãe morreu de difteria. Seu pai casou-se 

novamente, mas sua nova mãe, Louise, morreu depois de apenas oito meses. Dois anos mais 

tarde, o Sr. Conrad casou-se com Veronica (irmã de Louise) e uma nova irmãzinha, Louise 

Ann, foi adicionada à família. Thelma sempre comentou que Deus lhe dera três carinhosas, 

maravilhosas e amorosas mães! A família vivia em Sheffield, Ohio, e eram membros da 

paróquia St. Teresa. Thelma amava os dias de sua juventude: brincando, trabalhando e 

rezando com sua família unida. No segundo ano do ensino médio, ela passou a viver como 

aspirante, com as Irmãs de Notre Dame. Ingressou no noviciado dia 02 de fevereiro de 1938 e 

formou-se na Faculdade Notre Dame, Cleveland, em junho. Na vestição, recebeu o nome de 

Irmã Mary St. Martha. 

 

A Irmã Mary St. Martha partilhou, uma vez, que ela sempre conseguia olhar para trás e 

ver a mão de Deus em toda a sua vida. Como um noviça, iniciou os seus estudos para tornar-

se professora da escola elementar – seu sonho. No entanto, por causa de grande necessidade, 

a irmã foi convidada a mudar e preparar-se para lecionar economia doméstica, no ensino 

médio. Isto provou ser uma de suas maiores bênçãos. Em 1971, a irmã foi convidada a fazer 

uma nova mudança e integrar a equipe da Faculdade Notre Dame, South Euclid, Ohio, como 

professora assistente de nutrição e dietetica. Ela estava bem preparada para este ministério 

pois tinha bacharelado pela Faculdade Notre Dame e mestrado pela Western Reserve 

University, de Cleveland. Os dois cursos eram de Economia Doméstica. Uma vez a Irmã disse:  

"O ensino é minha vida!" A cada um de seus alunos, a Irmã Mary St. Martha ensinava com 

grande experiência, espírito acolhedor e coração compassivo. Em seus últimos anos na 

faculdade, a Irmã era voluntária no Departamento de Avanço e coordenadora dos exalunos.  

 

Além de ser uma artista mestra, em ponto de cruz, uma adversária de cálculo, no jogo 

de cartas e uma organista realizada, sua generosidade, senso de humor e bondade faziam 

dela uma pessoa acessível e de boa convivência. Era uma fervorosa adepta da equipa de 

basebol, de Cleveland e tinha sempre uma história para contar ou uma lista para memorizar 

visando manter a mente afiada. Depois de ser diagnosticada com câncer, a irmã continuou a 

viver e valorizar cada dia como um dom e uma bênção. Ela acolhia a presença amorosa e 

permanente de Deus de qualquer forma que lhe fosse revelada. A Irmã Mary St. Martha era 

uma mulher reflexiva, sempre fiel à vida a qual sabia que Deus a tinha chamado e conduzido. 

Que ela se alegre e se delicie no abraço do nosso bom e providente Deus, por toda a 

eternidade. 


