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“Vivendo na presença de Deus, em espírito de fé, confiamos que, um dia, Ele nos 
conduzirá à plenitude da alegria, na qual O contemplaremos face a face”. (Const. 52) 

Estas palavras das Constituições das Irmãs de Notre Dame caracterizam bem a            
vida da Irmã Mary Joseleen Hemker. Em 15 de dezembro de 2020, Deus a chamou para                
a alegria eterna após 75 anos de vida religiosa e aos 95 anos de idade. 

Nasceu a 29 de janeiro de 1925. No batismo recebeu o nome de Catherine              
Frances. Fazia parte de uma numerosa família de 5 meninas e 7 meninos que moravam               
em uma propriedade rural em Delphos, Ohio. Dois meninos faleceram quando pequenos,            
mas os 10 filhos restantes eram muito unidos e compartilhavam muitos eventos familiares             
juntos. 

Ela lembrava do tempo em que era aluna da segunda série, quando olhava para o               
céu e pensava: “Jesus, como eu gostaria de ajudar as pessoas a Te conhecerem e               
estarem no céu Contigo!” Ao longo da vida, esse desejo foi realizado. Catherine             
formou-se na St. John High School antes de ingressar na Congregação das Irmãs de              
Notre Dame em 1943 e receber o hábito em 1944. 

Por 12 anos, deu aula para o Ensino Fundamental na Diocese de Toledo, antes de               
ser Irmã adoradora na Casa Mãe. Durante os 40 anos que esteve em Roma, sentia o                
privilégio de estar no coração da Igreja Católica. Gostava de assistir às funções litúrgicas,              
como canonizações, na Basílica de São Pedro. Do Domingo de Ramos até a Sexta-feira              
Santa, quase não se via a Irmã na Casa Mãe, tão intensamente participava das              
celebrações da Semana Santa no Coliseu ou na Basílica de São Pedro. Além das horas               
diárias de oração como Irmã adoradora, Irmã Mary Joseleen foi a coordenadora da             
comunidade durante alguns de seus anos em Roma, função pela qual era muito             
respeitada e amada. 

Irmã Mary Joseleen retornou aos Estados Unidos em 2000, integrando a           
comunidade do Convento Lial, onde fielmente continuou seu apostolado da oração. Assim            
como quando estava em Roma, a Irmã rezava muitas horas na presença da Eucaristia,              
intercedendo pelas pessoas. Seu jeito amável e silencioso, acompanhado por seu sorriso            
acolhedor, expressava seu apreço e cuidado por todos com quem se relacionava. 

Com graves problemas de saúde, tornou-se paciente no Rosary Care Center, onde            
aguardava por uma cirurgia. Seu Divino Noivo a libertou de seus sofrimentos e da sua               



ansiedade para levá-la ao céu, na noite de terça-feira, 15 de dezembro de 2020. Que ela                
possa agora desfrutar do abraço de seu esposo celestial. 


