Aviso de Falecimento

IRMÃ MARY HELEN

ND 3759
(Anteriormente, Irmã Mary Leanette)
Helen CHASAR

Província Cristo Rei, Chardon, Ohio, EUA
Data e local do nascimento:
Data e local da profissão:
Data e local do falecimento:
Data e local do funeral:
Data e local do sepultamento:

27 de maio, 1920
16 de agosto, 1941
16 de maio, 2017
23 de maio, 2017
23 de maio, 2017

Cleveland, Ohio
Cleveland, Ohio
Centro de Saúde, Chardon, Ohio
Centro Provincial, Chardon, Ohio
Cemitério da Ressurreição, Chardon, Ohio

Tudo o que Jesus quiser!
Após o falecimento da sua irmã mais velha, aos três anos de idade, Helen ocupou o lugar de filha
mais velha entre os quatro filhos de Adam e Veronica Baluha Chasar. Após a morte do pai, quando
ela tinha apenas sete anos, um tio ajudou na transferência da família para perto da Paróquia São
Bento, Cleveland. Estes foram dias felizes. As crianças aprenderam a amar a vida, amar uns aos
outros e a amar a sua fé. “Minha formação espiritual começou no berço com a minha bondosa mãe.
Seu testemunho e vivência da fé outorgou-me um profundo apreço pela oração, amor por Cristo,
por Maria e pela Igreja". Helen sentiu-se atraída para a vida religiosa após a leitura de um livro,
inicialmente, destinado a uma amiga. Ela entrou na Notre Dame Academy para cursar o último ano
do Ensino Médio. Em 1938, após concluir o curso, Helen ingressou na Congregação das Irmãs de
Notre Dame a 8 de setembro e, na vestição, recebeu o nome de Irmã Mary Leanette. Mais tarde,
voltou ao nome de batismo assumindo, como nome religioso, Irmã Mary Helen.
Preparando-se para exercer o apostolado no Ensino Fundamental, a Irmã fez o bacharelado na
Faculdade Saint John, Cleveland e fez mestrado em educação na Universidade Loyola, Chicago,
Illinois. Seu envolvimento com pais, professores e estudantes, especialmente das séries iniciais,
estendeu-se por 67 anos. A Irmã foi professora, diretora, catequista, tutora e assistente. Exerceu
seu apostolado em escolas de Ohio, Virgínia e Flórida. Tinha um respeito inato por crianças
menores e considerava um privilégio poder compartilhar a bondade e o amor de Deus com elas.
Através da supervisão e do trabalho com professores principiantes, a Irmã teve novos insights e
descobriu uma variedade de atividades que auxiliavam as crianças a acolher a mensagem do amor
de Deus.
Durante os anos em que atuou na sala de aula como professora, tutora ou auxiliar, a Irmã Mary
Helen desenvolveu materiais didáticos e assessorou o editor da revista Mine (um periódico com
publicações para crianças das séries iniciais). Ela também contribuiu para a revisão da série de
livros de ensino religioso Christ Our Life (Cristo, nossa vida) e aproveitou muitas oportunidades
para aprofundar sua vida espiritual.
Em 2003, quando voltou ao Centro Provincial, continuou sendo uma mulher em missão. Ela
auxiliava na sala de aula, atendia ao telefone da linha especial para pedir orações, fazia artesanato
para o bazar da comunidade e dedicava muito tempo para a oração, a presença e o louvor. Era
jovem de coração, gostava de conversar, reconhecia o bem em cada pessoa - sempre interessada
e atenciosa aos outros. Seu sorriso contagiante cativava a todos. Era bem conhecida pelos cartões
que criava no computador e enviava, regularmente, para sua família, amigos e irmãs, quando da
celebração de datas especiais. Mesmo quando suas condições físicas diminuíram, permaneceu fiel
a oração, especialmente, do rosário. Ela comentou: "Eu só posso rezar, comer e dormir. Mas, tudo
o que Jesus quiser..."
Que a Irmã Mary Helen possa se alegrar na nova vida que a presença de seu amado Jesus trará.

