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Bênção da Capela da Anunciação na Escola Notre Dame - Cathedral Latin (NDCL) 

Chardon, EUA  

Trechos da Revista Seasons, publicada pela Escola NDCL, Relatório Anual 2015-2016.  

 

 

Com Missa e coquetel, a Escola Notre Dame - Cathedral Latin (NDCL) de Chardon, Ohio, celebrou 

a bênção da Capela, recentemente reformada, no dia 1 de outubro, 2016. Os padres James Caddy, 

Jim O' Donnell e Mark Hollis foram os concelebrantes e abençoaram a Capela. Ao falarmos sobre a 

reforma da Capela com a Presidente da Escola NDCL, a Irmã Jacquelyn Gusdane, SND, esta 

comentou: “Agora temos um lugar de paz e de oração, onde os estudantes podem experimentar a 

irresistível vontade de Deus e o seu amor para com cada um deles, assim como Ele fez com Maria. A 

Capela da Anunciação reflete, também, a gratidão da nossa comunidade escolar para com as Irmãs 

de Notre Dame partilhando, com elas, a sua Festa Patronal: a Anunciação.” 

 

Os vitrais lançam um 

espetacular prisma de cores 

para o interior da Capela 

que contem um altar feito à 

mão, um tabernáculo e 

móveis novos. Um outro 

elemento muito especial é a 

linda estátua de Maria, 

esculpida à mão, em 

madeira de tília.  

 

Muitos doadores, 

estudantes, familiares, 

professores, 

administradores e Irmãs de 

Notre Dame participaram 

da bênção. 

 

Uma das maiores bênçãos para a Escola NDCL tem sido a presença e o serviço do Padre James 

Caddy, Capelão desde 2015. Ele explicou: “Nossa Capela da Anunciação é linda. Anteriormente, a 

capela já era um espaço para oração, mas agora ela possui uma atmosfera harmoniosa e atraente. 

A decoração contemporânea proporciona um ambiente de paz e de oração para os estudantes e 

visitantes da Escola. A variedade de experiências de oração é expandida com o jogo de luzes e a 

tecnologia usadas. Eu penso que o nome é apropriado, uma vez que a escola é apoiada pelas Irmãs 

de Notre Dame e, quando ocorreu a Anunciação, Maria era uma jovem, como as que frequentam a 

Escola NDCL.  


