
Aviso de Falecimento 
 
IRMÃ MADELINE MARY  ND 4617 
 
(anteriormente, Irmã Mary Electa) 
 
Madeline Nancy COLUMBRO 
 
 
 
Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 16 de março, 1934 Ravenna, Ohio 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1954 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  13 de abril, 2018 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do funeral:  19 de abril, 2018 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 20 de abril, 2018 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 
Sendo a penúltima entre 8 irmãos, rapidamente, Madeline aprendeu a arte de trabalhar em 
conjunto, compartilhar e ajudar-se mutuamente. Já como jovem, estabeleceu altos padrões para si 
mesma, o que nunca mudou em sua vida. Seus pais italianos, Nicola e Nancy (DeNicola) 
Columbro, ofereceram o aprendizado da música juntamente com sua formação acadêmica e 
religiosa. Madeline era talentosa e amava a música, fazia parte do coral da Paróquia do Santo 
Rosário, Cleveland e tornou-se a organista assistente quando começou a frequentar a Notre Dame 
Academy, em Cleveland. Madeline escreveu: "Foi aqui que comecei a aprender o pleno significado 
do valor da vida, da vocação religiosa, do desenvolvimento espiritual e da integração". Depois de 
um tempo de discernimento, Madeline aceitou o chamado para uma "consagração total e uma 
vivência integral", ingressando na Congregação das Irmãs de Notre Dame a 8 de setembro de 
1951. Na vestição recebeu o nome de Irmã Mary Electa. Mais tarde, voltou ao seu nome de 
batismo, Irmã Madeline Mary. 
A Irmã obteve o seu bacharelado da Notre Dame College, South Euclid e começou seu apostolado 
na área da educação, dando aulas no Ensino Médio por 9 anos antes de retornar para a Faculdade 
onde ficou mais 25 anos. Durante este tempo, fez mestrado em Musicologia na Catholic University 
of Ameirca, em Washington, DC e fez doutorado, também em Musicologia, na Case Western 
Reserve University, Cleveland. Era uma mulher autêntica e digna, despretensiosa, com um bom 
senso de humor e um sorriso maroto. Ela fazia os estudantes alcançarem os mesmos padrões 
elevados que havia estabelecido para si mesma, concentrando-se na competência profissional, 
mas sem menosprezar os interesses que mantinham no coração. Como Coordenadora do Lifelong 
Learning Center e como Reitora Acadêmica, a Irmã se orgulhava das conquistas dos seus alunos e 
acreditava que cada pessoa possui a capacidade de fazer a diferença no mundo. 
De 1988 a 1991, exerceu o apostolado na Casa Generalícia em Roma, fazendo pesquisas para um 
livreto Congregacional e ministrando aulas de música e liturgia no North American College. De volta 
aos Estados Unidos, trabalhou como Coordenadora de Desenvolvimento Espiritual no centro de 
Bérgamo, em Dayton e foi membro muito respeitado da Diretoria Executiva da United Way e do 
Conselho de Gestores para o Instituto de Rainey, ambos em Cleveland. Por 10 anos trabalhou no 
Notre Dame Advancement Office, além de ser responsável pela música e liturgia no Centro 
Provincial. De 2009 a 2011, a Irmã Madeline voltou à Roma como organista e liturgista da Casa 
Mãe. Após seu retorno, até março de 2016, continuou no apostolado da música e aplicando a sua 
exatidão e habilidades organizacionais no setor do arquivo. Durante os últimos dois anos, a oração, 
a presença e o sofrimento tornaram-se expressões do dom completo de si mesma a Deus. 
A maior realização da Irmã Madeline Mary veio, não do ensino, nem da música. Em vez disso, sua 
melhor composição foi a pessoa que se tornou através das circunstâncias da vida. Ao ensinar 
outras pessoas a amar a música, ela encarnou a profunda convicção de que “Deus nos deu a 
música para que pudéssemos rezar sem usar palavras”. Que ela possa, agora, regozijar-se no 
cumprimento da sua missão: “Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim”. 


