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 Helene caracterizou os primeiros anos da sua vida como “dias simples e despreocupados 
envoltos em um mundo de beleza”. Como filha única de John e Anna (Custer) Gregos, Helene 
gostava e aprendia com as brincadeiras de seu pai e as habilidades organizacionais de sua mãe. 
Sua descendência eslovaca e a profunda fé de seus pais foram valorizadas por toda a vida. Desde 
cedo, estava ansiosa para saber mais sobre Deus e sua grande bondade e amor. Escolheu a Notre 
Dame Academy em Cleveland para o Ensino Médio e era grata pelo crescimento acadêmico e 
espiritual que experimentou e pelos laços que formou com as Irmãs. Após a formatura, Helene 
ingressou na escola de enfermagem do Hospital St. John em Cleveland, mas, depois de um ano, 
estava convencida do chamado de Deus para a vida religiosa. Tornou-se postulante em 8 de 
setembro de 1952. Na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Therese Martin. 

 Irmã Helene Marie era muito estudiosa e ótima educadora Notre Dame. Obteve seu diploma 
de bacharel em educação pelo St. John College em Cleveland. Por seis anos lecionou em escolas 
primárias das paróquias e depois foi enviada para a Julie Billiart School em Lyndhurst (uma escola 
voltada para alunos com necessidades especiais de aprendizagem). Era professora conscienciosa, 
honesta e direta, que se esforçava para atender às necessidades individuais de seus alunos. A Irmã 
Helene Marie era apaixonada por seu trabalho com os alunos “que aprendiam de maneira diferente 
de como a maioria dos professores ensinava”.   

 A Irmã continuou seus estudos e fez mestrado em educação especial no Cardinal Stritch 
College em Milwaukee, Wisconsin, e completou o programa de doutorado em educação especial na 
Universidade de Cincinnati em 1979. Seu apostolado educacional durou mais de 60 anos, 37 dos 
quais dedicou no Notre Dame College, Ohio, South Euclid. Aqui ela desenvolveu novos programas, 
treinou e supervisionou professores de educação especial nos níveis de graduação e pós-graduação. 
As habilidades organizacionais que ela praticava e ensinava eram inestimáveis. Trabalhou 
incansavelmente para fortalecer os futuros educadores por meio de aulas, palestras e workshops; 
publicou artigos, atuou em conselhos e comitês e consultava grupos nacionais. Em 1978, foi 
homenageada como Educadora Especial do Ano de Ohio. Sua experiência profissional era 
respeitada e valorizada.   

 Depois de se aposentar da Faculdade em 1999, Irmã Helene Marie continuou sua missão 
como tutora no Notre Dame Skills Lab. Sempre atenta às necessidades dos alunos e genuinamente 
interessada em cada um, ela se empenhava em encontrar as melhores formas de ajudá-los a 
aprender. Ela ia ao encontro dos seus pontos fortes e desafios. Em 2007, como participante da 
Conferência ND de Educação no Brasil, a Irmã falou e elogiou as “Mulheres Sábias”, mentoras que 
a ensinaram a ensinar da forma Notre Dame e a desenvolver sua vida de oração. 

 À  medida que sua força física começou a diminuir, Irmã Helene Marie se mudou para o Centro 
de Saúde, Chardon, em 2019. Sua presença – grata e amável, amorosa e bondosa – tornou-a querida 
por todos. Agradecemos a Deus pela vida e missão desta mulher de oração e sabedoria.  


