
Aviso de Falecimento 
 

 SISTER MARJORIE MARIE  ND 4681 

 
(ex-Irmã Joseph Anne) 
 
Marjorie Ann THIEL 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e lugar de nascimento:  08 de outubro, 1935  Covington, KY 
Data e lugar da profissão:  17 de agosto, 1957  Covington, KY 
Data e lugar do falecimento:  23 de junho, 2021  Covington, KY 
Data e lugar do sepultamento:  29 de junho, 2021  Covington, KY 
 
 Marjorie Ann Thiel era a mais velha dos três filhos de Joseph e Marian Thiel em 
Covington, Kentucky. Sua família era devota e de muita fé. Marjorie formou-se na Notre 
Dame Academy em 1954. Pouco depois, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre 
Dame, onde fez sua profissão em 17 de agosto de 1957. Alguns anos depois, sua irmã, 
Mary Jo, também entrou na Congregação, recebendo o nome de Irmã Mary Juanelle. 

 A Irmã Marjorie Marie fez seu bacharelado em educação pela Villa Madonna College 
(agora Thomas More University) em 1968 e continuou seus estudos fazendo mestrado em 
educação na Xavier University em 1975. Como noviça, iniciou seu apostolado na educação, 
abrangendo desde Harlan, nas montanhas de Kentucky, até os subúrbios de Dayton, Ohio. 
Deu aula para todas as séries, desde o jardim da infância até o oitavo ano.  

 A experiência na educação deu à Irmã a capacidade de assumir outras funções. Foi 
mãe de grupo no Orfanato St. Aloysius e no Lar Diocesano para Crianças Católicas, onde 
proporcionou estabilidade para a vida de muitas crianças. Também trabalhou como 
bibliotecária na St. Augustine School, Covington, Kentucky e St. Joseph Heights. Até foi 
chamada para ajudar na biblioteca da Casa Mãe, em Roma, por três anos. 

 Quando a Irmã Marjorie Marie fez a transição para sua aposentadoria, seu 
apostolado se concentrou na comunidade. Atuou em muitas facetas da vida comunitária, 
como motorista, engajando-se nas atividades diversas e nos programas de aposentadoria 
e reforço escolar. Foi Ministra da Eucaristia no Hospital St. Elizabeth por mais de dez anos. 

Ao longo dos anos, junto com sua irmã, a Irmã Marjorie participou de muitos eventos 
especiais com sua família: casamentos, batizados, primeira Eucaristia, formaturas e muitas 
festas de aniversário. Ela gostava de marcar presença nesses eventos e era um prazer 
para a família tê-la presente como parte dessas celebrações especiais. Em todas as datas 
especiais, enviava cartões para a família. Nunca deixou passar uma ocasião especial ou 
um aniversário em branco. A família sentirá muita falta da Irmã Marjorie. 

A Irmã nos legou uma preciosa memória: Um dia, a coordenadora da enfermagem notou 
uma linda concha na cômoda da Irmã Marjorie. A Irmã disse: “Olha, ela está quebrada, mas 
ainda é bonita - assim como nós”.  

A Irmã Marjorie Marie, silenciosamente, voltou para a casa do Pai, cercada por sua família, 
irmãs e equipe de enfermagem. O velório e a missa de sepultamento cristão foram 
realizados  na segunda-feira, 28 de junho de 2021, na capela em St. Joseph Heights. O 
sepultamento foi no cemitério do convento, às 8h30min. Missa na terça-feira de manhã, 29 
de junho de 2021. 

Que o amor com que a Irmã Marjorie Marie serviu a Deus lhe conceda a felicidade eterna 
com Ele! 


