
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ LEA MARIE  
 
Esther Louise KNOCHELMANN ND 4661 
 
 
Província do Imaculado Coração de Maria, Covington, Kentucky 
 
Data e local do nascimento:  11 de julho, 1934 Covington, Kentucky 
Data e local da profissão:  25 de agosto, 1954 Covington, KY 
Data e local do falecimento:  22 de novembro, 2016 Covington, KY 
Data e local do funeral:  28 de novembro, 2016 Covington, KY 
Data e local do sepultamento:  1 de dezembro, 2016 Cemitério conventual, Covington 
 
A Irmã Lea Marie era filha de Carl e Marie Knochelmann, que criaram nove filhos, cinco meninos e 
quatro meninas. Esther era a sexta mais velha. Enquanto frequentava St. John School e Notre 
Dame Academy, Covington, sentiu-se inspirada pelas irmãs de Notre Dame. Com a idade de 17 
anos, entrou para a Congregação das Irmãs de Notre Dame e fez sua profissão religiosa em 25 de 
agosto de 1954. 

A Irmã Lea Marie começou seu apostolado em Covington, Kentucky, dando aula da terceira até a 
quinta séries em várias escolas e orfanatos. A Irmã deu continuidade aos seus estudos de 
enfermagem na St. Francis Central School em Cincinnati, Ohio. Em 1960, depois de concluir sua 
graduação como enfermeira licenciada, a irmã trabalhou no St. Charles Care Center e St. Claire 
Regional Medical Center. Em junho de 1969, a Irmã Lea Marie recebeu o certificado de Assistente 
de Terapia Ocupacional para melhor ajudar seus pacientes. Até se aposentar em 2009, gostava de 
prestar serviços como podóloga no St. Joseph Heights. Irmã Lea Marie afirmou que o seu 
apostolado, na área da saúde, era uma maravilhosa oportunidade de amar os outros. Na 
comunidade, ela continuou partilhando esse amor de diferentes formas, por exemplo, ajudando 
com o transporte, como recepcionista e fazendo limpeza no quarto do capelão. A Irmã também 
estava muito envolvida com o programa RCIA (Rito de iniciação cristã para adultos) em St. Agnes 
Church, Covington, Kentucky. Trabalhava, muito de perto, com aqueles que queriam tornar-se 
católicos e considerava cada candidato como sua família. 

A família sempre foi de suma importância para a irmã. Ela gostava demais dos encontros 
realizados pela sua extensa família. Era muito ligada aos seus irmãos e suas irmãs. Seus sobrinhos 
e sobrinhas lembram que, quando a irmã era mais jovem, era a primeira a participar dos jogos e 
praticar esportes com as crianças. Ela era a preferida de muitos.  

Os membros da comunidade, a família e os amigos reuniram-se na segunda-feira, dia 28 de 
novembro, para celebrar a vida da Irmã Marie Lea. A missa de corpo presente foi celebrada na 
capela do convento em St. Joseph Heights. O celebrante foi o Padre Daniel Vogelpohl, um parente 
da família. O Padre Robert Rosing, grande amigo da irmã, fez a homilia. Ele disse que a irmã era 
uma testemunha da força e da presença de Cristo. Somos desafiadas a transmitir essa presença 
para aqueles que encontramos no dia a dia, assim como a Irmã Lea Marie fez durante toda a sua 
vida. 

Que a Irmã Lea Marie possa gozar da alegria e da paz, no abraço amoroso de Cristo, por toda a 
eternidade. 


