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Gloria Jean PENDOLA 
 
 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 22 de junho, 1945   Richmond, Califórnia 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1965   Los Angeles, Califórnia 
Data e local do falecimento: 15 de dezembro, 2021  Mary Health of the Sick,  
    Newbury Park, Califórnia 
 
 Irmã Mary Bernadette era a única filha de Charles e Mary Dilena Pendola. Gloria tinha 
um irmão, Raymond, 17 anos mais velho que ela, que falecera de Parkinson quando tinha 
cinquenta e poucos anos, assim como o pai. 

 Gloria estudou na Escola Fundamental St. Cornelius e na Escola de Ensino Médio 
St. Joseph em Berkeley. Quando cursava o terceiro ano do Ensino Médio, tornou-se 
aspirante na Notre Dame Academy em Los Angeles. Ingressou na Congregação em 
fevereiro de 1963 e professou seus primeiros votos em 1965. 

 Embora a Irmã Mary Bernadette tenha exercido seu apostolado na educação por 24 
anos, seu primeiro amor sempre fora cuidar dos enfermos. Posteriormente, tornou-se 
enfermeira licenciada e nutria grande amor pelas missões da Congregação. Em 2000, seu 
sonho de longa data, de servir em uma missão SND, tornou-se realidade quando foi enviada 
para o ambulatório em Jamalpur, Índia. Mais tarde, trabalhou como enfermeira na escola 
St. Julie em Buseesa, Uganda. 

 Em 2007, integrou a comunidade da Casa Provincial com um diagnóstico da 
doença de Parkinson. Ali, atuou como recepcionista e ajudou com trabalhos de secretaria. 
Uma grande emoção para ela foi viajar para Lourdes em 2013 sob os auspícios dos 
Cavaleiros de Malta. 

 Irmã Mary Bernadette era uma talentosa artista, como provam seus estandartes 
litúrgicos e cartões comemorativos. Ela idealizou uma placa de cerâmica de Santa Júlia 
Billiart para a Abadia de St. Andrew, Valyermo, a qual está disponível na livraria da abadia. 
Em suas orações e preocupações era evidente o seu profundo amor pelas missões; ela se 
encantava com a espiritualidade oriental e “tudo o que era indiano”. 

 A vida da Irmã foi marcada pela gratidão. Era extremamente grata por sua família 
que a cercou com amor e apoio ao longo da vida; pelas muitas irmãs que a ensinaram e 
encorajaram durante seus anos de escola fundamental; por seus parentes e amigos que 
lhe proporcionaram diversão e risos ao longo da vida; e, especialmente, para com todos 
aqueles que, com muito carinho, cuidaram dela durante sua longa doença de Parkinson. 

 “Deus é meu bom Pai, em quem confio e a quem tudo abandono. Deus 
é Jesus, meu Senhor e companheiro. Amo a Ele e a sua missão e estou 
disposta a arriscar tudo por ela. Deus é Espírito Santo, que faz novas 
todas as coisas e em Sua luz traz renascimento”. 

Excerto do testemunho missionário da Ir. M. Bernadette 


