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Data e local do nascimento:  04 de maio,1928 Leon, Nicarágua, América Central 
Data e local da profissão:  16 de agosto, 1950 Cleveland, Ohio 
Data e local do falecimento:  15 de fevereiro, 2017 Centro de Saúde, Chardon, Ohio 
Data e local do Funeral:   24 de fevereiro, 2017 Centro Provincial, Chardon, Ohio 
Data e local do sepultamento: 24 de fevereiro, 2017 Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio 
 

“Rezo para que eu possa viver plenamente.” 

Ao longo da vida, no coração de Isabel havia um lugar especial reservado para sua família, sua 
herança cultural e o país do seu nascimento. Era uma dos nove filhos de José e Sofia (Abohasen) 
Dajer. Teve uma infância feliz onde se cultivava o amor a Deus, a família e a educação. Após 
frequentar um ano do ensino médio, os pais de Isabel decidiram mandá-la para os Estados Unidos, 
para completar seus estudos. Foi morar com a irmã mais velha que já residia em Cleveland, Ohio e 
matriculou-se na Notre Dame Academy. Isabel formou-se em 1946, voltou para casa por um ano e, 
em seguida, com a permissão dos pais, voltou para Cleveland. Entrou na Congregação das Irmãs 
de Notre Dame no dia 8 de setembro de 1947, recebendo o nome de Irmã Mary Josellen, na 
vestição. 

É  Bacharel em Educação pela Faculdade St. John, Cleveland e Mestre em Educação pela 
Universidade Loyola, Chicago, Illinois. Antes de ser enviada para participar do Apostolado da 
Oração na Casa Mãe, em Roma, foi professora do ensino fundamental durante 15 anos. Durante 
25 anos, a Irmã Mary Josellen esteve imersa em oração pela Igreja, pela Congregação 
internacional e pelas necessidades do mundo. Como recepcionista, ela acolhia as irmãs e os 
visitantes, fazendo-os sentir-se em casa e parte da comunidade. Por causa de sua ampla e 
diversificada rede de contatos em Roma, a irmã orientava os visitantes para encontrarem a ajuda 
necessária. Era uma mulher de profunda oração e com um coração acolhedor. 

Em 1991, a Irmã Mary Josellen retornou aos Estados Unidos para ser a Coordenadora dos Guias e 
dos Eventos realizados na Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição, Washington, 
DC. Sendo fluente em Espanhol, Italiano e Português e tendo um conhecimento técnico de outras 
línguas, a Irmã acolheu e foi a guia para peregrinos do mundo todo. Parte do seu trabalho era 
recrutar e formar guias voluntários, organizar os cronogramas das visitas e agendar os eventos do 
Santuário. A Irmã inspirava os guias em sua função de acolhimento e fazia-os perceber a honra 
contida no serviço de apresentar o Santuário aos peregrinos. Queria que cada visitante crescesse 
no amor a Deus e na devoção a Maria. Ela escreveu: "Este é, realmente, um lugar sagrado onde 
Missas são celebradas durante quase todo o dia. Eu sei que, de alguma forma, sou parte de cada 
uma delas. O clima é de oração e, quando passo pelos altares marianos, peço a Maria por cada 
uma de vocês e imploro suas bênçãos". 

Em 2002, a Irmã Mary Josellen veio a Chardon onde continuou o apostolado da oração, 
especialmente, para a missão na Nicarágua. Ela amava sua família, os amigos, os antigos 
colaboradores e valorizava cada e-mail, cartão, foto e visita recebidos. Quando podia, ajudava com 
bordados e artesanatos para a Boutique (bazar). A deterioração lenta da coluna tornou-a muito 
encurvada. Mesmo quando suas condições físicas diminuíram, era grata por todo o auxílio. Ela 
manteve a essência da hospitalidade, sempre consciente da sua dignidade como mulher e como 
religiosa. Que o nosso bom Deus a acolha na vida em plenitude. 


