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Margaret Mary Budde é a quarta dos sete filhos de Clara e Bernard Budde em Fort. 

Thomas, Kentucky. Peggy descrevia sua família como amorosa e alegre. Ela gostava de 

morar na fazenda de gado da família, trabalhando e brincando com seus irmãos e irmãs. 

 

Ela queria entrar no convento quando estava no Ensino Médio na Notre Dame 

Academy, mas sua mãe pensava que era muito nova. No entanto, sua prima mais nova, a 

Irmã Lawrence Budde, entrou. Então, Peggy chorou e disse: “Ela pode entrar e eu não”. 

Com isso, sua mãe cedeu e Peggy entrou na Congregação das Irmãs de Notre Dame 

quando ela tinha 20 anos, em 1946.  

 

Começou seus 60 anos como professora do Ensino Fundamental na Escola St. 

Martin em Cheviot, Ohio. Era professora nata e foi professora e diretora de várias escolas 

de Ensino Fundamental nas Dioceses de Covington, Kentucky; Lexington, Kentucky; e 

Birmingham, Alabama. O apostolado mais gratificante para ela foram os 10 anos que deu 

aula para alunos com deficiência visual na Escola Mãe de Deus e na Escola do Sagrado 

Coração. Para ela, essas crianças eram as mais felizes entre todas com as quais já havia 

trabalhado. 

 

Seu amor pela família vinha logo depois do seu amor e devoção a Deus. Sua família 

adorava visitá-la no convento. Ela organizava as melhores reuniões de família. Fazia 

cartazes e crachás coloridos, identificando a que família dos irmãos pertencia cada membro 

para que todos soubessem do parentesco e se conhecessem melhor. 

 

Se aposentou em 2008. Por vários anos, ajudou a coordenar as atividades semanais 

para as irmãs do Lourdes Hall. Havia uma certa empolgação no que planejava, fruto do seu 

amor pelas irmãs na comunidade. Mesmo no final da vida, quando não conseguia mais se 

comunicar, a Irmã possuía Nosso Senhor e Salvador no coração e no sorriso. A Irmã 

Bernard Clare estava cheia do amor de Deus e o transmitiu a todos ao seu redor: família, 

irmãs, enfermeiras e amigos. 

 

Voltou para a Casa do Pai, pacificamente, no dia do seu onomástico. Que o amor 

com o qual a Irmã serviu a Deus lhe dê a felicidade eterna com Ele para sempre! 


