
 

 

Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARY JOAN  ND 4586 

  
Eleanor Frances FURLONG 
 
Província Maria Imaculada, Toledo, Ohio, EUA 
 
Data e local do nascimento: 25 de maio, 1934  Bellevue, Ohio 
Data e local da profissão: 17 de agosto, 1954 Toledo, Ohio 
Data e local do falecimento: 22 de julho, 2018  Toledo, Ohio 
Data e local do funeral: 25 de julho, 2018  Whitehouse, Ohio 
Data e local do sepultamento: 26 de julho, 2018  Cemitério da Ressurreição, Toledo, 
Ohio 

 
Mostra-nos como transformar os obstáculos da nossa vida em escadas de graça para nós 

e para os outros. 

Eleanor Frances era a 5ª dos 6 filhos de Leo Patrick e Catherine Beatrice (o ' Donnell) 
Furlong, residindo em Bellevue, Ohio. Durante o Ensino Médio na Notre Dame Academy, 
tornou-se aspirante das Irmãs de Notre Dame, em Toledo. Ingressou na Congregação das 
Irmãs de Notre Dame em agosto de 1952, seguindo suas irmãs mais velhas: Irmã Mary 
Leo (falecida em 2017) e Irmã Mary Beatrice Ann, que fora a primeira a ingressar. 

Em 1955, começou sua carreira como professora, lecionando para o 1º Ano em Escolas 
Elementares da Diocese antes de tornar-se diretora altamente conceituada, por 33 anos, 
em várias escolas em Ohio, Indiana e Michigan de 1969 a 2003. Em 2003, ao aposentar-
se da área da educação, a Irmã usou seu dom da exatidão para trabalhar como assistente 
de finanças para as Irmãs de Notre Dame e realizar outros serviços comunitários antes de 
residir no Ursuline Center em setembro 2016.  

Como diretora, a Irmã Mary Joan era exigente, paciente e compreensiva, dando especial 
atenção aos professores iniciantes. Um professor comentou: "Ser instruído pela Irmã Mary 
Joan foi um presente”. Excelente administradora em escolas católicas, geria com 
praticidade, corria riscos e, com coragem, enfrentava situações desafiadoras. 

Em seu apostolado e especialmente na comunidade, a Irmã é lembrada pela sua 
perspicácia e pelas citações inesquecíveis, como por exemplo: "Demasiadas vezes 
fazemos o urgente ao invés de fazermos o importante".  

A presença calma e a voz suave da Irmã Mary Joan, acolhia a todos. Quando perguntada 
sobre “qual era o segredo do seu delicioso doce de chocolate”, com a cabeça ligeiramente 
inclinada e um sorriso contagioso, respondia: "Você tem que ferver lentamente, mexendo 
sempre”. Esta mesma atenção lenta e cuidadosa marcou tudo o que a Irmã fez, nas 
várias atividades da vida: tocar piano, cozinhar, fazer coisas no forno ou embrulhar 
presentes. A Irmã foi uma “fazer em casa" não só pelo que ela fazia, mas pelo como ela o 
fazia. Viveu a simplicidade exterior e interiormente, tratando à cada pessoa e à toda a 
vida, como ela fazia com seus doces: mexendo lentamente, trazendo tudo à vida. 

Em seu 64th aniversário de profissão religiosa, a Irmã Mary Joan, silenciosamente, entrou 
para a paz eterna, no domingo de manhã, ainda moradora do Ursuline Center. Que ela 
possa desfrutar do abraço reconfortante do seu Amado. 


