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 “Com alegria e simplicidade de coração…” 
 

 Nascida no dia de Natal, Gloria Jeanne era a filha do meio de Niles e Stella (Lazarski) 
Nieminen. Nenhuma religião era praticada em casa, mas seus pais amavam profundamente sua 
família e nutriam bondade e amabilidade. Gloria tinha muito orgulho de seu pai, comissário de bordo 
de um barco de minério de ferro dos Grandes Lagos, homem honesto e com um grande senso de 
humor. A mãe, por sua vez, compartilhava uma sabedoria única e especial.  

 A convite de uma vizinha, Gloria visitou a Igreja Mãe das Dores em Ashtabula, Ohio. Ela 
escreveu: “Fiquei maravilhada e experienciei a presença de Deus da mesma forma como quando 
olhava para o céu estrelado”. Fez a catequese, foi batizada e recebeu a Primeira Comunhão em 
fevereiro de 1945. Foi na igreja Madre das Dores que ela conheceu as Irmãs de Notre Dame e 
onde o desejo de tornar-se irmã se enraizou em seu coração. Após concluir o Ensino Médio, Gloria 
trabalhou por algum tempo. Depois, em 2 de fevereiro de 1947 ingressou como postulante e, na 
vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Jane Frances. 

 Fez seu bacharelado em educação pela Faculdade St. John em Cleveland e mestrado na 
Faculdade St. Xavier em Chicago, Illinois. Era uma excelente professora do Ensino Fundamental 
I, comprometida em encontrar a melhor maneira de ajudar as crianças a aprender. Seu coração 
compassivo e compreensivo estava aberto para todos e Jesus era o centro do que fazia. Uma das 
suas maiores alegrias era preparar seus alunos para receber a Primeira Eucaristia. Seu otimismo, 
animação e maneira amorosa a tornaram querida pelas crianças, suas famílias e as irmãs da sua 
comunidade. Seu apostolado nas séries iniciais durou 45 anos – anos em que ela não apenas 
ensinou lições de matemática e fonética, mas também lições sobre a vida e o amor. 

 Em 1978, foi convidada para ser coautora da série de livros de Ensino Religioso para 
crianças do 1º ao 3º ano - “Cristo, Nossa Vida”. Ela também escreveu o texto para os livros 
indicados para crianças do jardim de infância e, depois, auxiliou na revisão dos textos primários. 
Sua experiência e seu conhecimento em sala de aula eram inestimáveis. O apostolado da Irmã 
na educação continuou a se ampliar quando trabalhou com alfabetização para adultos, 
especialmente, adultos refugiados vietnamitas. Quando se aposentou do ensino formal em sala 
de aula, Irmã Jeanne Mary tornou-se uma tutora dedicada no Laboratório de Habilidades Notre 
Dame, um serviço que executou e valorizou por 14 anos. Ela escreveu: “Sinto alegria e satisfação 
genuínas em poder ajudar essas crianças que precisam de um pouco de apoio adicional para ter 
sucesso”.  

 À  medida que suas forças e sua saúde começaram a declinar, a Irmã mudou-se para o 
Centro Provincial em 2012 e continuou a ser instrumento de Deus. A alegre simplicidade 
caracterizou essa mulher despretensiosa, trabalhadora e orante. Seu sorriso genuíno e amável, 
seu comportamento gracioso e gentil, fizeram com que todos se sentissem bem-vindos em sua 
presença. Que a Irmã Jeanne Mary descanse no abraço amoroso de Deus. 


