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 “Experienciamos e acreditamos no amor que Deus tem por nós”. Este refrão de uma 
das composições musicais da Irmã Mary Helaine caracteriza a sua vida. Sua confiança no 
amor de Deus se expressou na arte e na música e capacitou-a de servir, apesar das 
inúmeras dificuldades físicas. Na quinta-feira, na Festa da Transfiguração, Deus a chamou 
à sua casa celestial. 
 

Era a mais nova dos três filhos dos falecidos George e Helen Ehrman. Como seus 
dois irmãos eram nove anos mais velhos que ela, seus pais decidiram criar outras crianças 
para que ela tivesse companhia para brincar durante sua infância. Ela teve mais de 70 
irmãos e irmãs adotivos/apadrinhados durante esses 10 anos. 
 

Frequentou a Escola Saint Joseph em Fremont para sua educação primária e a Notre 
Dame Academy em Toledo, onde foi aspirante por quatro anos. Durante esses doze anos de 
escolaridade, experimentou a compaixão e a dedicação das Irmãs de Nossa Senhora. Assim, 
ingressou na Congregação em 1962 e fez os votos em 1964 para a alegria da sua família. 
 

Amava a música. Já no jardim de infância, tocava acordeão e, na segunda série, 
começou a ter aulas de piano. Era membro da banda escolar até tornar-se aspirante. Ela 
aprendeu a tocar violino, gaita de boca, trompete, flauta, trompa, violão, baixo, piano e 
órgão. Era o segundo violino na Orquestra Sinfônica de Perrysburg. Formou-se em música 
pela Mary Manse (Toledo) e pela Universidade Bowling Green State. 
 

Deu aulas de música na Notre Dame Academy, Toledo, onde regia a orquestra, dava 
aulas de música na Escola de Música Notre Dame e era organista da comunidade local. 
Como regente do coral do Centro Provincial, dirigiu o coral das irmãs e planejou muitas 
celebrações litúrgicas. Por quinze anos, trabalhou na paróquia como coordenadora de 
pastoral, ministra da liturgia e ministra da música na Diocese de Toledo. A Irmã editou e 
criou mais de 300 composições musicais em formato grande, copyright das Irmãs de Notre 
Dame. 
 

Como o declínio da saúde exigia sua aposentadoria do apostolado ativo, a Irmã 
passou esses últimos anos a serviço dos necessitados. Fazia rosários, tricotava toucas 
para crianças necessitadas das escolas católicas e arrecadava bichinhos de pelúcia para o 
Centro Mareda. Seu cuidado e preocupação com os outros, motivavam-na a planejar festas 
e reuniões para familiares e amigos. Apesar do seu intenso sofrimento e dor, viveu com 
alegria no espírito de Nossa Senhora, Notre Dame. Que agora ela possa experimentar a 
liberdade do espírito elevando-a ao seu Deus amoroso. 


