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Só Deus basta. (Santa Teresa de Á vila) 
 
 Amante da música e da poesia, professora compassiva e eficaz, ávida contadora de 

histórias, amiga querida e bom membro da comunidade. Esta era a Irmã Mary Maurus 

Labadie, falecida aos 99 anos de vida e 78 anos de profissão religiosa. Consuelo era uma dos 

cinco filhos de Mark Emil Labadie e Cecilia (Wagener) Labadie. Frequentou a Escola St. 

Joseph em Maumee e formou-se na Notre Dame Academy em Toledo. Ao ingressar na 

Congregação das Irmãs de Notre Dame em 1941, recebeu o nome de Irmã Mary Maurus. 

 Tendo frequentado o Mary Manse College, a Irmã começou sua carreira de 65 anos na 

educação - 43 anos como professora em tempo integral e 22 anos como professora em tempo 

parcial ou tutora. Todo este tempo do seu apostolado foi exercido na Diocese de Toledo. Sua 

experiência em ajudar crianças com necessidades especiais levou-a à Mary Immaculate 

School em Toledo durante seus últimos 22 anos em sala de aula. Aqui, deu aula para alunos 

do ensino fundamental em pequenos grupos. 

 Ela tornava o aprendizado divertido usando seus muitos talentos. Amava ouvir e tocar 

música, escrever poesia, fazer caligrafia, ler, aprender e compartilhar o que aprendeu e passar 

o tempo ao ar livre na natureza com as plantas e flores. Ela aprendeu sozinha a tocar 

instrumentos musicais, principalmente violino e acordeão. 

 Seu senso de humor fez dela uma ótima contadora de histórias com seus alunos, as 

irmãs e sua família. Como matrona de sua família, compartilhava a herança familiar com suas 

sobrinhas e sobrinhos, já que era a última de sua geração a contar a história. 

 A Irmã abraçou a vida com grande interesse pelas artes. Parecia deleitar-se com o 

brilho dos grandes compositores e, talvez, se tenha imaginado tocando seu violino num 

concerto. Sua vida, como uma partitura musical, estava pronta para receber notas divinas - 

todas as notas da vida inteiramente vividas, as meias notas da rendição à enfermidade, as 

semínimas do crescimento constante e diário na santidade. Uma de suas peças de violino 

favoritas era “Jerusalém”. 

 Quando precisou de cuidados especializados, integrou a comunidade do Rosary Care 

Center administrado pelas Irmãs de São Francisco em Sylvania, Ohio. Ela era uma das que 

cultivava o espírito franciscano e gostava de estar com as irmãs e outros residentes desde 

2011.  

 Que ela possa desfrutar da beleza e da glória da nova Jerusalém. Aleluia! 


