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Joan Catherine Lamping nasceu na amorosa família de Joseph e Mary (Peter)            
Lamping a 16 de agosto de 1933, em Cincinnati, Ohio. Era a mais nova de quatro filhas.                 
Desde criança, Joan desenvolveu um senso de paciência e compaixão por sua família e              
pelas pessoas ao seu redor. Depois de formar-se na St. Agnes Elementary School,             
Cincinnati, Ohio, estudou na Regina High School em Norwood, Ohio por dois anos. Com o               
incentivo da sua irmã mais velha, Irmã Mary Thaddeus, SND, e estimulada pelo forte              
chamado à vida religiosa, ingressou na escola de aspirantes das Irmãs de Notre Dame em               
Covington, Kentucky, no 1º ano do Ensino Médio. No úlitmo ano do Ensino Médio, Joan               
ingressou nas Irmãs de Notre Dame a 2 de fevereiro de 1951 e pronunciou seus primeiros                
votos a 25 de agosto de 1953. 
 

Continuando seus estudos, formou-se em biologia e matemática na Villa Madonna           
College (Thomas More University). Embora a Irmã Jean Clare tenha começado seu            
apostolado dando aula para estudantes do ensino fundamental e médio, ela é mais             
lembrada e amada por seu serviço na área da saúde como fisioterapeuta. Para se preparar               
para essa nova função, estudou na Mayo Clinic, qualificando-se para integrar a equipe do              
novo Centro de Atendimento St. Charles. 
 

Após 8 anos no St. Charles foi chamada para trabalhar no St. Clare Health Care               
(Centro Médico Regional St. Claire), onde trabalhou por mais de 19 anos. Depois, retornou              
ao norte de Kentucky como Diretora de Fisioterapia no St. Charles Care Center e mais tarde                
integrou a equipe do St. Elizabeth Home Therapy Department. 
 

Ela gozava de um merecido respeito na comunidade de fisioterapia. Àqueles por ela             
orientados ou que colaboraram com ela relataram ter aprendido muito da Irmã, tanto como              
terapeuta quanto como pessoa. Ela ensinava aos estagiários a ver o mundo do ponto de               
vista do paciente. Demonstrava a importância da compaixão e da integridade para curar             
com uma graça serena. 
 

Depois de mais de 67 anos de ministério religioso na educação e na saúde, a Irmã se                 
aposentou no Lourdes Hall, pois o mal de Parkinson e a demência associada foram              
evidentes. Era uma mulher de oração que amava sua comunidade, família e amigos. Era              
uma pessoa ricamente talentosa, distribuindo doces sorrisos e maneiras gentis que tocaram            
tantas vidas. 
 



Irmã Mary Jean Clare voltou para a casa do Pai muito pacificamente a 2 de janeiro de                 
2021. Que agora, na alegria e na paz, esteja no amoroso abraço de Deus por toda a                 
eternidade. 


