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A Irmã Mary Julaine (Mary Jalaine) Middendorf era a sétima dos dez filhos. A fé forte e 
estimulante dos pais criou um ambiente amoroso para a família. 

Quando criança e estudando na 2ª série, Jalaine ouviu o chamado de Deus para a vida 
religiosa e este desejo continuou a crescer durante o ensino médio. Em 1958, após formar-se 
na Notre Dame Academy, Jalaine ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame.  

Em 1965, formou-se Bacharel em Educação pela Faculdade Villa Madonna (agora 
Universidade Thomas More). Iniciou seu apostolado dando aula para as séries do ensino 
primário na Diocese de Covington e na Arquidiocese de Cincinnati. Em 1971, concluiu o 
mestrado em Educação Religiosa na Universidade Jesuíta em Detroit, Michigan. 
Posteriormente, por 29 anos, foi Coordenadora da Educação Religiosa em várias paróquias e 
no Departamento Diocesano de Educação Religiosa de Covington. Ela gostava de ensinar e 
considerava um privilégio levar crianças e adultos a um relacionamento mais íntimo com 
Jesus. Ela também criou o Departamento de Pastoral no St. Claire Health Care em Morehead, 
Kentucky, onde trabalhou por três anos. 

Após 50 anos de apostolado ativo, a Irmã se aposentou mas continuou seu serviço 
comunitário às Irmãs de Notre Dame. Durante este tempo, o coração compassivo da Irmã 
Mary Julaine revelou-se no cuidado aos pobres. Isso a levou a um centro local de distribuição 
de alimentos e roupas onde, como voluntária, ajudava durante o ano e, especialmente, na 
época de Natal. Os amigos podiam contar com cartões para seu aniversário ou onomástico 
enviados pela irmã, geralmente enfeitados com adesivos coloridos. Era generosa com o seu 
tempo e, frequentemente, praticava pequenos gestos de bondade sem haverem sido 
solicitados. Para Natal e Páscoa, ela amava decorar o refeitório da comunidade com cores 
vivas. 

A Irmã Mary Julaine era uma pessoa muito carinhosa que gostava de dar e receber abraços. 
Ela também gostava muito de animais. Por isso, adorava as visitas de uma amiga, uma ex-
aluna que, frequentemente, trazia o seu cachorro. 

Uma atividade que ela gostava muito e participou por vários anos, era a aula semanal de 
artes conduzida pela Irmã Mary Reina, falecida. Apesar da degeneração macular, a Irmã Mary 
Julaine ainda continuou pintando por muito tempo após as aulas de arte haverem sido 
encerradas. Os trabalhos coloridos que fazia eram notáveis. Estavam expostos em seu quarto 
e eram dados como pequenos presentes para as pessoas. 

Como já vinha sofrendo de asma por vários anos e seu estado geral de saúde estava em 
declínio, parecia que sua morte seria súbita. Em 19 de janeiro de 2019, apenas algumas 
semanas após o diagnóstico de câncer terminal de pulmão, a Irmã Mary Julaine, calmamente, 
voltou à casa do Pai, cercada por suas amáveis irmãs e familiares.  

Que ela possa viver na alegria e na paz do abraço amoroso de Deus por toda a eternidade. 


