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Que os anjos te guiem... 
 
 Julie Theresa é a quarta dos cinco filhos de William e Mary Ellen (Duddy) Gilmore. Ela e 
seus irmãos aprenderam com seus pais, imigrantes do distrito de Mayo, a importância da 
educação e o valor do trabalho árduo. A forte fé católica e a cultura irlandesa eram parte 
integrante de sua vida. Após a formatura na Escola St. Thomas Aquinas em Cleveland, Julie 
frequentou a Notre Dame Academy – do outro lado da rua. Embora tivesse considerado a vida 
religiosa quando ainda era muito jovem, descartou o pensamento no ensino médio. Ingressou na 
Escola de Enfermagem St. Alexis. Mas, no último ano do curso, durante um retiro, “Deus deixou 
muito claro o que queria de mim, e eu sabia que não podia fazer outra coisa”, escreveu Julie. 
Ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame a 8 de setembro de 1952. Na vestição 
recebeu o nome de Irmã Mary Maurene. 

 A Irmã Julie Marie obteve seu bacharelado em educação pela Faculdade St. John em 
Cleveland e o mestrado em administração educacional pela Universidade de Notre Dame em 
South Bend, Indiana. Recebeu a missão de lecionar na escola primária por oito anos e depois foi 
nomeada diretora da escola primária. Foi difícil para ela deixar a sala de aula, mas suas 
qualidades pessoais e profissionais fizeram dela uma excelente administradora. O respeito pelos 
alunos, professores e pais promoveu a colaboração e a participação no processo educativo. 
Valorizava muito o progresso acadêmico de cada estudante e estava atenta para atender às 
necessidades de cada um.  

 De 1980 a 1991, por recomendação das Irmãs, Irmã Julie Marie foi convidada a servir 
como superiora regional. Seu profundo espírito de oração estava enraizado em uma fé firme que, 
por sua vez, era equilibrada por um grande senso de humor e espírito brincalhão. A Irmã era 
muito respeitada por sua integridade, compaixão e compreensão. Este apostolado era para ela 
uma oportunidade de se relacionar com as Irmãs em um nível mais profundo e, era enriquecida 
ao refletir sobre a bondade de cada Irmã e seu desejo de crescer. 

 Em 2001, quando a Irmã Julie Marie deixou o ambiente da educação formal, ofereceu-se 
para trabalhar como tutora e depois, pelos 17 anos seguintes, como assistente administrativa na 
Metro Catholic School em Cleveland. 

 Em 2018, mudou-se para o Centro Provincial e desfrutou de atividades na comunidade e 
visitas com sua amada família. Descobriu um talento desconhecido e natural para a pintura e 
criou lindas peças com muito amor. A Irmã escreveu: “Deus tem sido muito bom para mim. Ele 
me colocou em situações em que me sentia sobrecarregada e desafiada, mas ao mesmo tempo, 
colocou pessoas em minha vida que me deram apoio e o impulso que eu precisava para crescer. 
Isso é uma bênção imensa.” A Irmã enfrentou desafios físicos e problemas de saúde com uma 
atitude positiva e seu lendário senso de humor. Que nosso bom e providente Deus a tenha agora 
na palma de sua mão por toda a eternidade. 


