
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARY LAURIE  ND 5558 

 
Madelynn Therese DIVOKY 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 25 de novembro,1942 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 03 de janeiro, 1963 Chardon, Ohio 
Data e local do falecimento:  31 de março, 2017 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral: 04 de abril, 2017 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 04 de abril, 2017 Cemitério da Ressurreição, Chardon, OH 
 
Durante toda a vida, Madelynn reconheceu e confiou na força das raízes familiares e da fé que 
foram moldadas e nutridas por seus amorosos pais, Laurence e Alice (Chimo) Divoky. Madelynn 
era a mais velha de cinco filhos que cresceram numa pequena fazenda em Willoughby Hills, Ohio. 
Cada filho tinha suas tarefas e sabia o que significava trabalho árduo. Fé e trabalho eram 
considerados de grande importância. A sensibilidade pela natureza, o amor por toda a criação de 
Deus e a participação na vida paroquial influenciaram a sua vida de fé. Depois de concluir a escola 
pública, Madelynn frequentou Regina High School, onde conheceu e começou a apreciar as Irmãs 
de Notre Dame.  
 
Embora seu desejo tivesse sido de tornar-se enfermeira, e ela já havia sido aceita em um curso de 
enfermagem local, em seu último ano do Ensino Médio percebeu o chamado de Deus para a vida 
religiosa. Com o apoio de seus pais, aceitou o convite e ingressou na Congregação em 2 de julho 
de 1960. Na vestição, Madelynn recebeu o nome de Irmã Mary Laurie.   
 
Certa vez, escreveu: "Sou grata por poder colaborar com tantas pessoas totalmente voltadas para 
Deus, orientadas para a justiça e motivadas pelo Espírito e, espero que meus anseios e dons 
espirituais, deem suporte à comunidade local e global". Em sua preparação para o apostolado da 
educação, fez o bacharelado no John College em Cleveland, Ohio, e o mestrado pela Universidade 
John Carroll em University Heights, Ohio. Deu aula para alunos do ensino fundamental durante 
doze anos e, em seguida, foi diretora por dezoito anos. Amava sua função como professora em 
escolas suburbanas, no centro e em pequenas cidades. Respeitava e era motivada pela dimensão 
pastoral da direção, observando que o propósito da escola é "ensinar como Jesus fez". 
 
Seu amor pelas experiências pastorais levou-a a obter a certificação para exercer o serviço pastoral 
na Diocese de Cleveland. Gostava de viver em comunidade com aqueles que procuram a Deus e 
caminhar com eles na sua jornada de fé e de vida. Depois de treze anos, a Irmã se engajou numa 
nova faceta do serviço ao povo de Deus. Agora, como coordenadora espiritual na instituição de 
cuidados paliativos, o Hospice of the Western Reserve em Ashtabula, Ohio. “Meu papel é de 
acompanhar as pessoas, amorosamente, quando elas estão morrendo. O cuidado espiritual tem o 
sentido de ser presença junto a uma pessoa durante este tempo muito sagrado da vida”. A Irmã 
também assessorou a pastoral carcerária por mais de dez anos. A justiça social e o serviço social 
sempre foram componentes essenciais dos apostolados que exerceu.  
 
Mesmo após o diagnóstico e tratamento do câncer de ovário, continuou seu trabalho como 
coordenadora da liturgia na John School em Ashtabula. Em 2016, quando o câncer retornou, foi 
morar na Casa Provincial e ajudava na secretaria. Cada dia era um dom e uma bênção para ela e 
para aqueles que encontrava. Durante os últimos dois meses, quando seu estado de saúde piorou 
e ficou muito fraca, a beleza da vida e do amor de Deus nela eram muito evidentes e, foram 
ofertados como um presente, para sua família, os funcionários e todos os que a visitavam. À  
medida que sua capacidade de resposta se tornava limitada, sua paz interior testemunhava a 
bondade e o amor de Deus. Que a Irmã Mary Laurie possa jubilar-se no abraço do nosso bom e 
amoroso Deus por toda a eternidade. 


