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A palavra amor resume, de forma apropriada, a vida da Irmã Mary Sharone. Era a quinta 
dentre os seis filhos de Joseph e Helen (nascida Ringling) e recebeu o nome de Margaret 
Agnes. Por causa do emprego do seu pai, que trabalhava na construção civil, a família mudou-
se para diversos estados antes de estabelecer-se em Cleveland, Ohio. Para Margaret, a família 
sempre foi uma dádiva preciosa a ser valorizada. Sua família era uma bênção e uma fonte de 
alegria enquanto crescia em meio ao lazer, ao trabalho e as brincadeiras. Cuidar dos 
necessitados foi uma virtude estimulada pelos seus queridos pais. Em 1940, Margaret iniciou o 
Ensino Médio na Notre Dame Academy, Cleveland, aonde conheceu as irmãs de Notre Dame. 
Foi neste lugar que a consciência do chamado de Deus à vida religiosa se intensificou. No dia 
2 de fevereiro de 1944, com o consentimento e o apoio dos seus pais, entrou no noviciado 
quando cursava o último ano do Ensino Médio.   
 
Na vestição, Margaret recebeu o nome de Irmã Mary Sharone. Como noviça do segundo-ano, 
foi-lhe solicitado lecionar para a 2ª série. A orientação das professoras mais experientes lhe foi 
muito útil. Ela continuou estudando e recebeu a graduação pelo St. John College, em 
Cleveland e o título de mestre em educação especial pela Universidade St. Louis, Missouri. 
Irmã Mary Sharone lecionou por mais de 60 anos em escolas e paróquias, sendo diretora ou 
professora do ensino primário até a faculdade.  Desses 60, ela trabalhou 18o anos na Escola 
Julie Billiart com estudantes do ensino fundamental. Era sensível às necessidades dos 
estudantes, sempre procurando a melhor forma de ajudá-los a aprender. Participou, 
plenamente, das atividades cívicas da escola e da comunidade. Seu belo sorriso e sua 
preocupação com os outros eram dádivas que oferecia de coração aberto. 
 
Quando a Irmã Mary Sharone se aposentou da sala de aula, ainda exerceu seu apostolado 
como coordenadora do Ensino Religioso por quinze anos. Em 2004, mudou-se para o Centro 
Provincial onde descobriu mais oportunidades para amar, rezar e servir o povo de Deus. Era 
voluntária no Centro para Idosos, no hospital local, na escola St. Mary em Chardon e dava aula 
no SND Legacy Project, em Cleveland. No Centro Provincial, ajudava no Centro de Saúde, na 
biblioteca e fazia plantão para receber chamadas telefônicas de pedidos de oração. Nos 
arquivos, usando seu conhecimento de informática, digitou anais antigos. A Irmã redigitou 
páginas e páginas para preservar a história da Província, sendo o original escrito em papel fino, 
transparente e desbotado. Foram sete anos dedicados a este trabalho precioso e meticuloso. 
 
Quando os sinais de demência se tornaram evidentes e a força física diminuiu, seu sorriso 
acolhedor e seus olhos brilhantes continuaram a refletir o Deus que vivia em seu interior. Irmã 
Mary Sharone amava a vida religiosa e foi fiel até o fim. Estimava sua comunidade e sua 
numerosa e amável família. Que ela possa, agora, ser abraçada pelo ilimitado amor do nosso 
bom e compassivo Deus, por toda a eternidade.  


