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Como alguém pode descrever a Irmã Mary Rose Paula? Uma pessoa cuja vida era plena de 
amor e de emoções. Seu coração era compartilhado com centenas de crianças, pais, familiares 
e amigos. A Irmã era uma pessoa apaixonada pela vida! 
As leituras escolhidas para o funeral são um resumo de quem a Irmã Rose Paula foi: aquela 
que foi gerada por Deus, aquela que conhece a Deus e que sabe que Deus é amor. (1 João 4, 
7) Como alguém que se sente amada por Deus, ela amava a todos que encontrava. Primeiro, 
aprendeu a amar na casa de Peter Foltz e Marie Walsh Foltz, seu pai e sua mãe. Jean 
Elizabeth era a quarta filha nascida na família Foltz. Sua mãe estava com varíola quando Jean 
nasceu. Mãe e filha foram encaminhadas para casa imediatamente. O pai levou a recém-
nascida para casa dentro de uma caixa de charutos. “Talvez seja esta a razão que fez de mim 
‘a menina dos olhos do meu pai’”, escreveu Jean alguns anos mais tarde.  
Jean era uma jovem atlética. Em sua autobiografia, escreveu: “No tempo livre eu brincava no 
bairro, fazia natação, praticava tiro ao alvo, deslizava na neve com uma prancha, fazia 
patinação no gelo e andava de bicicleta. Por 5 anos frequentei a YWCA1 onde aprendi vários 
estilos de natação, mergulhos elegantes e me tornei uma guarda-vidas credenciada”.  
Jean frequentou a Notre Dame Academy onde conheceu as Irmãs de Notre Dame. Muito cedo, 
sentiu-se atraída para a vida religiosa. No outono de 1946, pediu permissão aos pais para 
tornar-se aspirante. Mesmo tendo sido difícil para a mãe e o pai deixá-la partir, ela passou os 
dois últimos anos do Ensino Médio no Centro Provincial, ingressando no noviciado em janeiro 
de 1947. 
Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Rose Paula. Sua vida religiosa foi marcada pelo 
amor dedicado às pessoas no exercício do apostolado como professora e diretora da 
Educação Infantil, auxiliando no cuidado da saúde durante os meses de verão e na 
administração provincial. Durante toda a sua vida, as crianças e as Irmãs a quem orientava, 
tinham um lugar especial no seu coração. Era uma excelente pedagoga do Ensino Primário e 
uma diretora amável. 
Embora a Irmã tenha sentido muito deixar as crianças, os professores e a comunidade escolar, 
na fidelidade aceitou o convite de Deus para ser a Superiora local na Casa Provincial e, mais 
tarde, Secretária Provincial. Em ambos os apostolados, a Irmã devotou-se totalmente às suas 
responsabilidades mas, muito mais que isto, doou-se àquelas a quem servia. Estava sempre 
disponível a quem viesse ao seu escritório. Dispensava atenção integral às irmãs e aos 
funcionários. Ela amava a todos que entravam em seu escritório e todos a amavam. 
Não importava a escola ou o título, todos adoravam a Irmã Rose Paula. A Irmã amava dar 
aulas para crianças e sentia grande empatia com as outras irmãs da comunidade na execução 
dos trabalhos. Via a todas como parceiras, dedicando-se para a mesma missão. Todavia, a 
oração era a sua prioridade. Nela buscava o alimento para atender às necessidades dos 
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outros, aprofundar sua relação com Deus e aproximar-se daqueles com os quais exercia seu 
apostolado.  
A Irmã Mary Rose Paula foi um dom para muitos estudantes, pais e comunidades de fé. Foi 
uma dádiva para a Província de Covington ao partilhar seus talentos. Agradecemos pelo amor 
que ela trouxe para sua família, suas irmãs, a Igreja e o mundo. Ela nos ensinou a parar e a 
“sentir o aroma das rosas”. 


