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Meu Pai, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. (Mt 26, 39) 

Que presente maravilhoso foi a vida da Irmã Mary Leo durante estes 89 anos.  

Kathleen foi a primogênita de seis filhos nascidos na família de Catherine e Leo Furlong 
em Bellevue, Ohio. Sua infância foi uma preparação para uma vida de sair de si para ir ao 
encontro dos outros no desempenho de suas duas profissões: o ensino e a enfermagem. 
Com seus irmãos e irmãs, frequentou a escola Immaculate Conception, Bellevue, Ohio e 
foi lá que conheceu as Irmãs de Notre Dame. Ao concluir a 8ª série, ingressou como 
aspirante e frequentou a Notre Dame Academy, em Toledo. Ela entrou na Congregação 
em 1945, recebendo o nome de Irmã Mary Leonilde que, mais tarde, foi mudado para 
Irmã Mary Leo. Em 1951, sua irmã Carol entrou na Congregação e se tornou Irmã Mary 
Beatrice Ann. Em 1952, sua outra irmã, Eleanor, seguiu o caminho Notre Dame, tornando-
se Irmã Mary Joan Frances, mais tarde alterado para Irmã Mary Joan. 

A Irmã Mary Leo foi uma professora talentosa. De 1947 até 1960 deu aula para as 
crianças menores nas escolas da Diocese de Toledo. Em 1960 começou o curso de 
enfermagem na St. Mary School of Nursing em Rochester, Minnesota. Em 1963, logo 
após receber o registro de enfermeira, tornou-se a enfermeira chefe na enfermaria das 
Irmãs de Notre Dame, na Província de Toledo, apostolado que exerceu de 1964 a 1991, 
quando sofreu um acidente vascular cerebral. A Irmã Mary Leo foi uma mulher à frente do 
seu tempo. Introduziu práticas no sistema de saúde da comunidade que visavam manter 
as irmãs saudáveis e equilibradas, evitando potenciais problemas de saúde. Era muito 
respeitada pelo corpo clínico porque sabia diagnosticar o que poderia ser a causa de um 
problema de saúde. Os profissionais da saúde ouviam-na prontamente quando emitia 
uma opinião. Ela falava com delicadeza e discernimento. As pessoas buscavam a sua 
sabedoria e confiavam nela. Todos sabiam que a Irmã Mary Leo queria somente o melhor 
para as pessoas sob seus cuidados. As irmãs depositavam grande confiança nela, 
especialmente, na doença e na idade avançada. 

O amor da Irmã pelas pessoas se manifestava a medida em que crescia em amor a Deus, 
amor este refletido em sua atração pelo movimento da oração carismática. Ela rezava 
através do seu amor pela música, mesmo em seus últimos dias. Em 2011, sua residência 
passou a ser o Rosary Care Center onde continuou a ser uma inspiração para os 
residentes através da sua oração e palavras sábias. Sua excelente memória guardava 
claras lembranças de estudantes, familiares, funcionários e irmãs permitindo recordar 
acontecimentos e contar histórias que os outros já há tempo haviam esquecido. Sua 
família, as irmãs e os amigos sentirão muito a sua falta. Que ela possa descansar no 
abraço restaurador do Senhor e receber a plenitude da vida. 


