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A forma mais elevada de oração é permanecer em silenciosa admiração diante de Deus. Santo 

Isaac, o Sírio 

 Em 27 de janeiro, a Irmã Mary Vernon Bick, 93 anos, voltou a casa do Pai eterno enquanto 
residia no Ursuline Center em Toledo. Nascida do casal John Bick e Nellie (Hassen) Bick, era a 
segunda de seis filhos. Frequentou a Escola Gesu e a Notre Dame Academy em Toledo. Foi 
aspirante por dois anos antes de ingressar na Congregação das Irmãs de Notre Dame em 1944. 

 A irmã tinha um genuíno amor pelas crianças e as compreendia. Professora nas séries 
primárias por 48 anos e diretora por dois anos em escolas primárias da diocese de Toledo, a Irmã 
M. Vernon incorporava as melhores qualidades de um excelente ensino. O lema “Somente por 
Deus e seus filhos” caracteriza a vida da Irmã Mary Vernon. Valorizar a originalidade de cada 
criança, ajudou-a a desenvolver os pontos fortes de cada uma e a incentivar a sua criatividade, 
habilidades que ela também compartilhava na orientação que dava aos professores. Dando aula 
na Escola Católica Lial em Whitehouse, Ohio, a irmã levou seu amor pela natureza para a sala de 
aula durante seus 26 anos no apostolado ativo como professora e assistente de professora neste 
local. Seu belo sorriso, sua maneira amável e seu coração ouvinte fizeram com que irmãs, 
familiares, estudantes, professores e pais a amassem e a estimassem com carinho. 

 Um outro dos seus amores era o complexo da escola Lial. Ela amava as Irmãs Maria Aloysia 
e Maria Ignatia, de quem a escola Lial recebeu o nome. Amava a natureza que envolvia seu 
entorno e louvava o Criador pela exuberância de tanta beleza. Ela sabia o nome das árvores, 
samambaias e flores, e reconhecia a maioria dos pássaros que povoavam Lial ao vê-los ou pelo 
seu canto. Com a ajuda de um naturalista, descobriu o trillium amarelo na propriedade Lial, planta 
que não cresce naturalmente em nenhum outro lugar em Ohio. A destruição do convento de Lial 
em 2007 foi-lhe motivo de grande tristeza, mas em dezembro de 2015, sua alegria foi enorme 
quando pode voltar como moradora do novo Centro SND ali construído. 

 A Irmã Mary Vernon tinha um grande amor a Eucaristia e preparou muitas crianças para 
a Primeira Comunhão. Ela também gostava de rezar e, certa vez, disse que era bom ter livros 
de oração, mas que ela achava difícil ficar olhando para um livro quando havia tanta beleza ao 
seu redor. 

 Embora amasse viajar, anualmente, para visitar sua família na Flórida, o apostolado era sua 
prioridade. Em 2011, quando as irmãs em Nova Orleans, Louisiana, precisaram de assistência 
durante a reforma da escola, depois do furacão Katrina, a Irmã Mary Vernon, aos 85 anos, 
ofereceu-se para ajudar por dois anos e meio. 

 Se a Irmã Mary Vernon considerava Lial tão bonita, como deve, agora, estar encantada 
na visão beatífica e com tudo o que o céu lhe reserva. Que ela possa desfrutar da vida eterna e 
que derrame muitas bênçãos para cada uma de nós e para a Congregação Notre Dame.  


