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Irmã Mary Shila (Casilda D'Mello) era a terceira dos seis filhos de Timothy D'Mello e Helen 
D'Souza. Foi batizada no dia 3 de novembro de 1929 na Igreja Sagrado Coração, em Abadan, 
Iran. Naquele tempo, seu pai trabalhava para a indústria petroleira Anglo Iraniana em Abadan. 
Quando ela tinha três anos de idade, a família voltou para a Índia e se estabeleceu em Pune e 
seu pai começou a trabalhar para outra indústria de petróleo - 'Burma Shell Oil Company' - em 
Mumbai.   

Quando Casilda tinha seis anos de idade, o pai foi transferido para Calcutá e ela começou a 
frequentar a escola no Convento de Loretto, Dharamtala. Em 1942, a família retornou para Pune 
e Casilda continuou sua escolaridade na Escola das Irmãs de Jesus e Maria. Se formou em 1945, 
optando pelo magistério na Escola Saint Mary, em Pune. Entretanto, por razões de saúde, teve 
que interromper seus estudos, repousar por 2 anos e só depois terminar o magistério, em 1949. 
Sua saúde frágil impediu-a de assumir qualquer função de professora até 1955. Depois disto, 
deu aula na Escola Mount Carmel por um ano. Durante este período, teve a bênção de receber 
orientação do diretor espiritual Padre Chemberlaine SJ, que a ajudou a discernir seu chamado à 
vida religiosa.   

Em 1957, Casilda veio a Jamalpur para exercer o magistério e descobrir se a sua saúde poderia 
suportar o clima para, depois disso, tomar uma decisão sobre ingressar na Congregação das 
Irmãs de Notre Dame. Uma vez a decisão havia sido tomada, Casilda nunca voltou atrás. Na 
vestição, dia 8 de dezembro de 1959, ela recebeu o nome de Irmã Mary Shila. Ao final da 
formação do noviciado, ela e as 4 companheiras fizeram seus votos temporários em 6 de janeiro, 
1961, na presença de Dom A.F. Wildermuth, SJ, então Bishop de Patna. A Irmã e suas 
companheiras fizeram o terciado no Generalato, em Roma, e profissão perpétua em 25 de 
dezembro, 1965 na presença da Madre Mary Anselm, Superiora Geral.  

Os apostolados exercidos pela Irmã Mary Shila foram: estudo na Women´s College, Patna (1966-
1969); Mestra de Junioristas (1969-1972); Superiora Local e Diretora da seção da juventude da 
Escola Nobili (1973-1979); Secretária provincial (1979-1982); Superiora de Sevashram e Diretora 
da Escola Primária de Hartmann (1982-1983); Professora de inglês das candidatas e noviças em 
Jamalpur (1983-1991); trabalho pastoral em Sevashram (1991-1996); Professora de inglês para 
as noviças (1996-2006) e “apostolado da oração e presença” na Enfermaria da Casa Provincial 
(2006-2018). A saúde da Irmã Mary Shila estava declinando desde o começo deste ano. O Padre 
Devasia Chirayil, nosso pároco, administrou a Unção dos Enfermos à Irmã no dia 17 de março. 
A Irmã deu o seu último suspiro, no silêncio e na paz, às 13h50min, na quinta-feira, 22 de março 
de 2018. Os restos mortais da Irmã Mary Shila foram sepultados no cemitério da Casa Provincial, 
Patna, no sábado, 24 de março de 2018. A presença amável da Irmã Mary Shila, seu interesse 
por cada Irmã da província, seu compromisso com a vida comunitária e as suas expressões de 
apreço por qualquer serviço feito a ela, permanecerão sempre na lembrança das Irmãs. 


