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Que você possa se dar conta de que, por mais insignificante que possa parecer no 
grande universo, você é uma parte importante do Plano de Deus. 

 
 Nascida de pais imigrantes, Margaret (O'Sullivan) e Edward Kelly, Irene Brigid, a filha 
do meio de uma família de cinco filhos, teve uma forte educação católica irlandesa. A vida 
girava em torno da igreja, do trabalho, da escola, dos parentes e de um clube social que seu 
pai havia fundado para ajudar viúvas e filhos de irlandeses que havia morrido jovens. Era de 
ascendência irlandesa plena e que emoção quando, em 1996, pôde visitar a família de seus 
pais no País de Gales e na Irlanda.  
 
 Irene ingressou nas Irmãs de Notre Dame em 1955 e recebeu o nome de Irmã Mary 
Brigid. Quando estava no ensino médio, quase viu seu pai morrer num acidente durante uma 
caça. A partir daí, decidiu que queria viver a vida “em plenitude”. Queria uma vida dedicada a 
Deus e a oportunidade de fazer coisas que “fizessem a diferença” na vida das pessoas. 
 
 Irmã Mary Brigid fez a diferença na vida de inúmeras pessoas através do ensino e do 
cuidado pastoral. Depois de se formar na Notre Dame Academy, continuou seus estudos e 
tornou-se professora. Deu aula para estudantes do 5º ao 8º ano durante 21 anos em escolas 
católicas em Ohio e Indiana. 
 
 A obtenção do título de Mestre em Educação Religiosa abriu inúmeras oportunidades 
para o trabalho na área do ensino religioso e pastoral, por exemplo, sendo coordenadora de 
ensino religioso na Paróquia Our Lady of Mt. Carmel em Carmel, Indiana; coordenadora da 
educação religiosa em Sandusky e Delphos; serviços pastorais em Cicero, OH e Indianapolis, 
IN. Em 1998, iniciou o apostolado de capelã em hospitais em Tiffin e Toledo e auxiliava no 
atendimento a pacientes com problemas de saúde mental. Também foi voluntária na Pastoral 
Carcerária em Toledo. 
 
 A Irmã é lembrada como uma pessoa orante, altruísta, amável, divertida, genuinamente 
boa, graciosa e generosa com seu tempo e seus talentos. “Quero ser sempre uma mulher que 
pertence a Deus. Sinto-me atraída para vida religiosa, pois a entendo como uma vida de 
dedicação altruísta aos necessitados e uma experiência de amar e ser amada por Deus”. 
 
 Que a Irmã Mary Brigid esteja envolvida no abraço de Deus por toda a eternidade e 
que possa experienciar “amar a Deus e ser amada por ele” de uma maneira nunca imaginada. 


