
Aviso de Falecimento 
 

IRMÃ  MARY JOHNMARIE  ND 4396 

 
Joan Mary HAGAN 
 
 
Província da Imaculada Conceição, EUA 
 
Data e local do nascimento: 23 de julho, 1929 Washington, D.C. 
Data e local da profissão: 16 de agosto, 1950 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento: 19 de julho, 2020 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 23 de julho, 2020 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 

 “Como posso não cantar…” 

Joan era a segunda de três filhos de John e Margaret (Eckhardt) Hagan. Cresceu na 
capital do país, Washington, DC. Graças ao trabalho do pai, que era guia turístico, Joan 
passou a amar a cidade e a tornou sua. Costumava acompanhar o pai quando este levava 
os turistas para ver e apreciar os monumentos nacionais e pontos de interesse. Joan 
frequentou a Escola Católica do Campus da Universidade, onde as Irmãs de Notre Dame 
trabalhavam. Foi a simpatia dessas irmãs, juntamente com a excelência do seu ensino, que 
a atraíram para a vida religiosa. Após a formatura, com grande coragem e determinação, 
deixou a amada família e mudou-se para Cleveland onde se tornou aspirante e estudava na 
Notre Dame Academy. Em fevereiro de último ano do ensino médio, ingressou como 
postulante e, na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Johnmarie. 

Fez bacharelado em educação pelo St. John College em Cleveland e mestrado em 
administração pela Xavier University em Cincinnati, Ohio. Por quase 50 anos, foi diretora ou 
professora em escolas secundárias em Ohio e Virgínia. Era uma professora bem preparada 
e muito respeitada. Tanto nas aulas, quanto ao longo da vida, partilhou seu amor pela 
música, dom herdado da sua mãe. Seja lecionando, dirigindo corais em todos os níveis, 
participando como membro do coral ou tocando órgão na igreja, a música sempre foi uma 
parte vital na sua vida. Seu entusiasmo, energia e atitude extrovertida eram apreciados por 
seus colegas de trabalho e estudantes. 

Durante os 22 anos que exerceu o apostolado em várias escolas da Virgínia, gostava 
de levar visitantes a Washington, sabendo exatamente onde deixá-los, próximo a 
monumentos ou museus. Contava histórias e mostrava pontos de interesse que turistas 
comuns poderiam ignorar! 

Em 1998, mudou-se para Chardon. Nos 15 anos seguintes, fazendo uso de suas 
habilidades de motorista, levava irmãs para consultas, compromissos e visitas a amigos e 
familiares. Andar por estradas e destinos desconhecidos nunca foi um problema para ela, 
mas um desafio! A Irmã tinha uma sonora gargalhada, às vezes, sua atitude era enérgica, 
mas sempre conservou um coração generoso. 

A Irmã Mary Johnmarie assumiu a função especial de ministra da música na nossa 
capela e espalhava alegria entre as irmãs. Ansiosamente, esperava receber telefonemas ou 
cartas de sua querida família e amigos e, por sua vez, enviava muitos cartões e mensagens 
para que as pessoas soubessem que ela estava pensando nelas. O Jubileu de Graça da 
Irmã, 70 anos de profissão religiosa, foi celebrado há algumas semanas atrás. Essa 
celebração da fidelidade terá sua continuidade por toda a eternidade. Que a Irmã Mary 
Johnmarie, que transformou sua vida em música, agora sinta a alegria de estar na presença 
do bom e amoroso Deus. 


