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Agir com justiça, amar a misericórdia e, humildemente, caminhar com Deus. 

Colette Marie Kelly, a terceira filha de William e Regina Lennemann Kelly, nasceu a 30 de julho de 1943 
e cresceu na Paróquia do Espírito Santo em Los Angeles.  Mais tarde, escreveu: “Éramos católicos fiéis 
de modo que as liturgias e orações faziam parte do tecido da nossa vida".  Em 1957, seguindo o 
exemplo da sua irmã mais velha Mary, matriculou-se na Notre Dame Academy, no oeste de Los 
Angeles.  Durante os dois últimos anos do Ensino Médio, trabalhou como voluntária no Hospital São 
João, em Santa Monica.  Esta experiência a fez pensar, seriamente, em ser enfermeira.  Deus, no 
entanto, tinha outros planos.  Após concluir o curso, em junho de 1961, ingressou na Congregação das 
Irmãs de Notre Dame em Hidden Valley.  Em agosto do ano seguinte ingressou no Noviciado e recebeu 
o nome de Irmã Mary LaReina. 

Como professora e administradora do Ensino Fundamental, tanto no norte quanto no sul da Califórnia, 
como supervisora/coordenadora de Ensino Religioso das Escolas Católicas da Arquidiocese de Los 
Angeles, como presidente da Notre Dame Academy e, ultimamente, presidente da La Reina High 
School, Irmã Mary LaReina teve muitas oportunidades para desenvolver seus dons e talentos.  Sua arte 
era a educação.  Era comprometida com a missão de Jesus e considerava cada apostolado como uma 
oportunidade para o crescimento próprio como, também, para o progresso daqueles com quem 
trabalhava. 

A Irmã Mary LaReina era profundamente comprometida com a vida comunitária e celebrava "a 
unicidade, o espírito de família e a alegre simplicidade" que experienciava em Notre Dame.  Fielmente, 
marcava presença nas orações da comunidade, reuniões e encontros.  Mesmo quando sua saúde 
começou a declinar devido a um acidente vascular cerebral e ao diagnóstico de Parkinson, raramente 
faltava na oração da manhã e da noite e na Liturgia Eucarística diária.  Tinha a habilidade de ver o bem 
em cada irmã.  Uma irmã comentou: “Nunca a ouvi dizer uma palavra indelicada sobre alguém". 

Seus interesses eram variados.  Gostava de música clássica e das músicas dos anos 50, ler livros de 
suspense, caminhar na praia com a Irmã Mary Rebekah, assistir o noticiário da tarde, os concertos de 
verão e ver os fogos de artifício no Hollywood Bowl.  Era fã assídua dos programas-show da noite.  Uma 
irmã comentou: "Logo descobri que o comando do controle remoto era dela.  Um minuto estávamos 
assistindo "Lei e Ordem" e, no segundo seguinte, já era um jogo de baseball do Los Angeles Dodgers.  
Ela era rápida na troca de canais”. 

Como presidente da LaReina High School, esforçava-se para participar da maioria das programações 
esportivas - futebol, tênis, voleibol e basquete - para animar as jogadoras.  Mas, a sua competição 
preferida, mesmo, era a corrida em terreno acidentado. 

A Irmã Mary LaReina estimava, de maneira especial, a sua participação na liderança provincial.  As 
visitas a Roma, Uganda e Brasil reforçaram a sua compreensão da internacionalidade da Congregação.  
“Eu, realmente, acredito na nossa internacionalidade", escreveu, "como sendo um testemunho vivo e 
dinâmico da bondade de Deus e do seu amor providente para com todas as pessoas em nosso ÚNICO 
mundo.  Este não é um conceito, mas uma prática abraçada". 

Foi essa profunda fé no Deus bom e providente, para com ela mesma e para com os outros, que 
possibilitou a Irmã Mary LaReina fazer a travessia dos últimos anos da sua jornada com paciência, 
graça e dignidade.  No final da tarde de quinta-feira, 8 de junho de 2017, silenciosamente, escapou para 
a casa do Pai.  Todos os que a conheceram sentirão saudades desta irmã, educadora, companheira e 
amiga. 

Descanse em paz. 


