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“O coração fala ao Coração” – Bem-aventuradoCardeal John Henry Newman 
 

Bernadette descreveu sua família como um dom precioso do Deus amoroso e providente. Seu pai 
Michael era dotado de amor altruísta e sua mãe Helen (de casa, Healey) tinha capacidade de nutrir a 
formação religiosa e intelectual. Nossa Senhora era parte integrante da vida familiar. Eles eram membros 
da Paróquia Imaculada Conceição, de Toledo, Ohio. Bernadette e sua irmã mais velha, Maria Lourdes, 
conheceram as Irmãs de Notre Dame, no Notre Dame Academy, em Toledo. Após a graduação, ambos 
escolheram frequentar o Notre Dame College, de Ohio. 

Inicialmente, Bernadette queria ser pesquisadora de física, mas a faculdade não oferecia física. 
Obteve, então, bacharelado em Matemática e certificação em Ciência Alemã e Física. Como um 
estudante do segundo ano de faculdade, Bernadette percebeu seu chamado à vida religiosa e 
ingressou nas Irmãs de Notre Dame, aos 2 de fevereiro de 1946. Na vestição recebeu o nome de Irmã 
(Mary) Teresemarie, tendo como sua padroeira, Santa Teresa, Doutora da Igreja. 

Com sua acadêmica e indagadora mente, a irmã continuou seus estudos, recebendo mestrado 
em matemática, com pesquisa em sismologia, pela John Carroll University, University Heights, de Ohio 

e doutorado em Matemática pela Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio. 

Depois de lecionar no ensino médio, por quatorze anos, a irmã Teresemarie voltou para sua 
amadaFaculdade Notre Dame onde lecionou, por trinta e nove anos, na função de professora de 
Matemática. A Irmã foi pioneira no desenvolvimento da tecnologia de computação, na Faculdade e era 
consultora de Matemática na divisão de serviços informáticos doCentro de Pesquisa Lewis, NASA, 
Cleveland. Em 1999, ela criou o primeiro curso de aprendizagem à distância, pela internet, intitulado 
"abordagem humana de Newton à verdade." 

O grande amor da Irmã Teresemarie foi a pesquisa no campo da filosofia e o estudo de John 
Henry Newman. Seu interesse por Newman começou com o que ela sentiu, na sua resposta à oração, 
durante a doença de seu pai. Ela começou a ler as obras de Newman, escreveu 
artigos,publicoutrabalhos e falou sobre a "Gramática da Subida." Depois de se mudar para o Centro 
Provincial, em 2003, a Irmã continuou com a pesquisa e a escrita. Embora não publicado, seu 
manuscrito, A Revolução de Newman, é fruto do seu trabalho. Ela observou que seu hobby na 
aposentadoria era "Newman!" 

Mesmo com a saúdeem declínio, a Irmã Teresemarie permaneceu uma mulher nobre, gentil e 
agradecida. Quer desfrutando um jogo de beisebol, quer envolvida em conversa ou participando da 
partilha da fé, a mente da irmã continuava mergulhada no mistério da vida e da verdade. Ela escreveu: 
"Para chegar ao mistério, além das palavras, o coração deve falar ao coração. Que possamos estar 
abertas ao Coração de Deus quando Ele falar e que sua vontade possa ser realizada nos corações de 
todos os seus filhos”. 

Que ela descanse em seu coração e conheça a verdade, por toda a eternidade. 


