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 “Conheço os planos que guardei para você, a fim de concretizar o futuro que espera”. 

 

Shirley era a mais nova dos seis filhos de Arthur e Cecilia (Archambeau) Webb. Dois dos 

meninos morreram ainda crianças. Com sua irmã e irmãos, Shirley frequentou a escola em 

Michigan antes de sua família se mudar para Cleveland em 1941. Completou o Ensino 

Fundamental na Escola Immaculate Conception em Cleveland e entrou na Escola de Ensino 

Médio St. Peter, em Cleveland.  

 

Formou-se em administração e inglês, embora seu interesse maior residisse a área das 

ciências. Fora da escola, suas atividades eram variadas: cinema, leitura, boliche e, as favoritas, 

shows e óperas. Foi nesses anos do Ensino Médio que conheceu as Irmãs de Notre Dame e 

começou a considerar seu chamado para a vida religiosa. Após a formatura, Shirley trabalhou 

por um ano e depois ingressou na Congregação em 8 de setembro de 1949. Na vestição, recebeu 

o nome de Irmã Mary Rose Anne. 

 

Fez seu bacharelado na Faculdade St. John em Cleveland e o mestrado na Universidade 

John Carroll em University Heights, Ohio. Seja como professora, diretora, bibliotecária ou 

coordenadora de tecnologia, o apostolado da Irmã Mary Rose Anne, no Ensino Fundamental, 

estendeu-se por mais de 60 anos. Era excelente professora do Ensino Fundamental, atenta às 

necessidades de seus alunos e ansiosa para incentivar e orientar outros professores. Quando 

começou a trabalhar meio turno como coordenadora do laboratório de informática (como semi-

aposentada), a Irmã estava envolvida com o trabalho, mas muito mais, gostava da interação com 

o corpo docente, funcionários e crianças.  

 

Irmã Mary Rose Anne era boa ouvinte. Não importava onde estivesse, ouvir os outros com 

um coração compassivo era um componente importante do seu apostolado. Seu espírito de 

oração, sua maneira discreta e atenciosa, eram um dom oferecido a todos. Saber que as 

intenções especiais eram lembradas nas orações da irmã, era fonte de apoio e prova do seu 

amor pelas pessoas. Embora quieta e reservada por natureza, todas as necessidades eram 

abrangidas em seu círculo de oração, especialmente, durante sua hora de adoração diária.  

 

Visitas e telefonemas para a sua família lhe eram preciosos, especialmente o contato com 

sua irmã mais velha, Hazel. A Irmã vivia com simplicidade, era disciplinada e decidida sobre o 

que lhe era importante. Era boa companheira, gênio no jogo de cartas, leitora ávida e amiga 

devotada por muitos anos. Mais recentemente, uniu-se às Irmãs para jogar boliche online, onde 

obteve algumas pontuações máximas e redescobriu um esporte favorito. A morte da irmã foi 

repentina e inesperada. Morreu como viveu, silenciosa e despretensiosamente. Que agora possa 

regozijar-se no cumprimento de sua esperança, a vida eterna. 


