Aviso de Falecimento

IRMÃ MARY ALICEMARIE

ND 4362

Mary Geraldine RESLEY

Província da Imaculada Conceição, EUA
Data e local do nascimento:
Data e local da profissão:
Data e local do falecimento:
Data e local do sepultamento:

22 de agosto, 1928
16 de agosto, 1948
24 de julho, 2020
28 de julho, 2020

Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
Centro de Saúde, Chardon, Ohio
Cemitério da Ressurreição, Chardon, OH

“Vocês são as mãos, os pés, a voz e o amor de Deus.”
Geraldine, conhecida como Gerry, era a terceira filha de John e Julia (McGing)
Resley. Gerry tinha apenas um ano quando a família experienciou profunda tristeza: sua
mãe faleceu. Três anos depois, seu irmão mais velho, John, também faleceu. Gerry e o
irmão, Bob, foram morar com os avós até que, 8 anos depois, o pai casou novamente.
Depois de terminar o ensino fundamental, Gerry frequentou a Notre Dame Academy em
Cleveland. Ela amava a escola de ensino médio, especialmente por causa da sua ligação
com as irmãs que a incentivaram e orientaram a seguir o desejo do seu coração: a vida
religiosa. No último ano do ensino médio tornou-se aspirante e ingressou no postulantado
a 2 de fevereiro de 1946. Na vestição, escolheu o nome de Irmã Mary Alicemarie.
Toda a vida da irmã foi de serviço aos outros. Em qualquer apostolado - professora
primária, cozinheira, bibliotecária, auxiliar no escritório para as missões - era esmerada e
flexível, organizada e generosa. Tinha um coração de ouro, manifestado por um espírito de
oração e de carinho pelas pessoas. Como noviça, foi-lhe solicitado dar aula para as séries
primárias, mas depois de 8 anos, respondeu a uma necessidade maior dos conventos
locais, auxiliando no serviço de alimentação. Nos 11 anos seguintes, a Irmã adquiriu boas
habilidades culinárias, que se revelaram na forma de fazer compras, buscar novas receitas
e preparar refeições deliciosas para as irmãs.
Em 1971, foi-lhe pedido para retomar seu apostolado em sala de aula. Enquanto
lecionava, completou seu bacharelado no Notre Dame College em South Euclid, Ohio. Dar
aula para o 2º ano e preparar os alunos para receber os sacramentos sempre foi uma
alegria especial para o seu coração. Era meticulosa, sempre atenta às necessidades das
crianças, envolvendo-as com sua presença cordial e acolhedora.
Em 1997, quando se mudou para o Centro Provincial, começou a trabalhar no
escritório para as Missões Notre Dame na Índia. Queria estar envolvida no espírito e na
atuação das missionárias. Usando seus dons de organização e compaixão, ajudou a
organizar, colocar preço e vender itens de artesanato da Índia e, até dois anos atrás,
escrevia e enviava cartões de aniversário aos doadores. Um ouvido atento e a promessa
de oração caracterizaram cada um de seus telefonemas. Era seu toque especial para
partilhar o amor de Deus com as pessoas.
A Irmã Mary Alicemarie faleceu da forma como havia vivido - calma e docemente.
Desde a infância, estimava Nossa Senhora e a considerava uma amiga muito querida, a
estrela guia da sua vida. Que agora, ela usufrua da paz e da alegria na eterna presença de
Maria e do nosso Deus amoroso.

