
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MARY EMILIE ANN 
(anteriormente, Irmã Mary Nunzio) 
 
Emilie Ann PALLADINO  
 
 
Província Rosa Mística, Thousand Oaks, Califórnia, EUA 
 
Data e local do nascimento: 9 de julho, 1942 Cleveland, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1963 Chardon, OH 
Data e local do falecimento: 15 de abril, 2018 Unidade para Convalescentes N.Sra. da Saúde,  
   Newbury Park, CA 
Data e local do funeral: 21 de abril, 2018 Centro Notre Dame, Thousand Oaks, California 
Data e local do sepultamento: 23 de abril, 2018 Cemitério Nossa Senhora da Assunção, Simi Valley 
 

Eis aqui a serva do Senhor. 

Irmã Mary Emilie Ann era a filha mais velha de Nunzio e Margaret Cristino Palladino.  Seus pais 
construíram a casa da família em Seven Hills Village, um bairro ao sudoeste de Cleveland. O terreno, de 
extensão superior a 1 hectare, permitiu que Emilie Ann e seus dois irmãos crescessem em uma área 
aberta, cheia de veados, faisões, perus selvagens e coelhos.  Mais tarde escreveu que sua herança 
italiana “era integrada em sua vida como a respiração”.  Sua avó paterna lhe ensinou orações, canções 
e histórias folclóricas, todas em italiano.  

Emilie Ann conheceu as Irmãs de Notre Dame quando era aluna da 3ª série na Escola Our Lady of Mt, 
Carmel, em Seven Hills.  Frequentou a Notre Dame Academy (Cleveland) e depois o Notre Dame College 
(South Euclid), por 1 ano.  Entrou na Congregação em setembro de 1960 e fez vestição no mês de agosto 
do ano seguinte, recebendo o nome de Irmã Mary Nunzio.  Mais tarde, voltou ao nome de batismo, Irmã 
Mary Emilie Ann.  Em 1980, foi transferida para a Província da Califórnia para ficar mais próxima à família. 

Embora tendo sido professora do Ensino Médio por 30 anos em Ohio e no Sul da Califórnia, bem como 
ter lecionado no Liceo Linguistico (Roma), as quase 2 décadas de trabalho pastoral, principalmente na 
Paróquia Our Lady of Grace (Encino), foram muito significativas para ela.  “Como Ministra da Educação 
da Fé de Adultos, tenho a oportunidade de empoderar os membros da paróquia e ajudá-los a crescer na 
vivência da fé, na experiência da fé e auxiliá-los para que possam articular sua fé com outros que entram 
em sua vida”. 

Desde criança, os pais incutiram nela a valorização das obras de arte através de visitas aos vários museus 
na área de Cleveland.  Ela levou consigo este interesse para sua vida adulta, tornando-se uma pintora 
talentosa, cujos trabalhos estão expostos no Centro Notre Dame.  A Irmã também tem obras publicadas 
e era uma viajante incansável.  Além da peregrinação congregacional e de uma viagem à Terra Santa, 5 
semanas na Índia, em 1993, como parte do programa Fulbright-Hays seminários no exterior, não só 
aprofundou a sua apreciação da internacionalidade da Congregação, como também a fez experimentar 
o que descreveu como “tantos lugares do rico mosaico indiano”.  

A Irmã Mary Emilie Ann comparava a sua vida com “uma estrada com muitas curvas”.  Quando há 6 anos 
a sua saúde começou a declinar, ela lidou com cada “curva” com graça, serenidade e gratidão às irmãs, 
à família e aos amigos pelas orações e pelo apoio.  Ela continuou envolvida com a Paróquia Our Lady of 
Grace, especialmente, participando da missa dominical e contribuindo com artigos para o boletim semanal 
da paróquia.  Estava sempre disposta a compartilhar sua sabedoria e suas experiências com as Irmãs 
que enfrentavam o mesmo diagnóstico. 

Embora pertencesse à Província Rosa Mística, sempre manteve contato com as Irmãs com as quais havia 
ingressado, em Cleveland.  Após a sua morte, no início da noite do 3º domingo de Páscoa, estas Irmãs 
pediram que fosse plantada uma árvore no Centro Notre Dame em sua homenagem.  Irmã Mary Emilie 
Ann – irmã, educadora, artista, companheira, amiga –descanse em paz. 


