
Aviso de Falecimento  
 

IRMÃ MARY LEA    ND 4650 
 
(anteriormente, Irmã Mary Bernadette) 
 
Mary Lea Paolucci 
 
 
 
Província do Imaculado Coração de Maria, Covington, Kentucky, EUA 
 
Data e local do nascimento:  9 de março, 1933 Covington, KY 
Data e local da profissão:   25 de agosto, 1953 Covington, KY 
Data e local do falecimento:  30 de maio, 2018 Covington, KY 
Data e local do sepultamento:  02 de junho, 2018 Covington, KY 
 
Irmã Mary Lea (anteriormente, Irmã Mary Bernadette) Paolucci nasceu a 9 de março de 
1933. Era a mais velha dos 5 filhos de Mary e Tony Paolucci.  A família Paolucci era uma 
família amorosa onde Lea aprendeu a rezar e a respeitar todas as pessoas.  A Irmã 
frequentou a Escola Saint Stephen e a Notre Dame Academy.  Os 4 anos que passou na 
Notre Dame Academy fizeram com que se aproximasse mais de Deus.  A 8 de agosto de 
1951, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame e fez sua primeira profissão a 
25 de agosto de 1953.  

Irmã Mary Lea teve uma longa carreira docente na Escola de Ensino Médio Bishop 
Brossart, na Notre Dame Academy e na Faculdade Thomas More.  Depois de se formar 
em Ciências e Matemática, fez mestrado em Teologia no Providence College, Providence, 
Rhode Island.  Em 1983, foi transferida para outro apostolado na Lexington Catholic High 
School, para exercer as funções de professora e diretora.  

Em 1995, voltou para o norte de Kentucky para dar aula para adultos e trabalhar no 
Departamento de Educação Continuada na Faculdade Thomas More. Não ficou ali por 
muito tempo pois foi logo convocada a retornar para Lexington, Kentucky e ser a Vigária 
Pastoral na Igreja Saint Peter Claver.  Nos últimos tempos, atuou como coordenadora da 
JPIC da Província de Covington. 

A Irmã Mary Lea tinha muitos bons amigos, porque nunca olhou para o outro como um 
estranho.  Ela entendeu bem as palavras de Jesus: “Vinde a mim, todos que estais 
cansados e oprimidos...". E, estes, são tantos no mundo de hoje - os refugiados, os 
imigrantes, os traficados, os marginalizados - e a Irmã Mary Lea tinha um coração para 
todos eles.  Ela foi líder na organização de iniciativas nacionais que continuam em nossas 
Províncias até hoje.  Isto foi a base e o alicerce da sua vida. 

A Irmã teria celebrado seu Jubileu de Ferro no domingo, 3 de junho. Ao longo desses 65 
anos, se sentiu ricamente abençoada e apoiada por sua família, pelas Irmãs, colegas de 
trabalho e os muitos estudantes que ela educou.  A bondade de Deus lhe era muito 
evidente.  Que ela possa continuar caminhando com o seu Amado e liderar o caminho 
para nós.  Descanse em paz. 


