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Indo ao encontro do povo de Deus às margens, Thousand Oaks, EUA 
 
Duas irmãs da Califórnia descobriram novas formas de ajudar homens e mulheres às margens. 
Irmã Shirley Marie McGovern vai começar um curso para ser voluntária numa Associação - CASA 
– como Advogada Especial Designada pelo Tribunal. Diariamente, nos Estados Unidos, 1.900 
crianças são vítimas do abuso ou da negligência. Advogados Especiais Designados pelo Tribunal 
(CASA) em defesa das crianças, é uma rede que recruta, treina e apoia cidadãos-voluntários para 
defender os interesses das crianças abusadas e negligenciadas, em tribunais e comunidades. Os 
advogados voluntários dão aos juízes as informações essenciais de que necessitam para garantir 
que os direitos e as necessidades de cada criança sejam atendidas enquanto estão num orfanato.  
Os voluntários são responsáveis pelas crianças até elas receberem um lar definitivo. Para muitas 
crianças abusadas, o voluntário CASA é o único adulto presente, de maneira constante, em sua 
vida. 
 
Como voluntária CASA, regularmente, a Irmã Shirley Marie se encontra com a criança, entra em 
contato com os pais, os pais adotivos, assistentes sociais, faz um relatório para o juiz e participa 
das audiências como advogada da criança.  
 
Irmã Betty Mae Bienlein está fazendo um curso para se tornar uma Companheira 
Misericordiosa.  Estes voluntários 
acompanham mulheres e homens no 
processo de cura pós-aborto.  Cada 
dia, aproximadamente, 225 abortos 
ocorrem no sul da Califórnia. Metade 
dos abortos são de mulheres que já 
tiveram aborto anteriormente. Estas 
mulheres são membros de nossas 
famílias, paróquias, são colegas de 
trabalho e amigas. Muitas 
experimentam depressão e trauma profundos após o aborto. Elas, e outros membros da família 
afetados pelo aborto, tem grande necessidade de cura a misericórdia. 

  
Os Companheiros Misericordiosos são, cuidadosamente, 
treinados e apoiados por uma Assistente Social. A maioria 
dos acompanhamentos destas pessoas em necessidade 
ocorre por meio de conversas telefônicas que 
transformam.  A fim de melhor ajudar mulheres e homens, 
sofrendo por um aborto passado, a Arquidiocese de Los 
Angeles está implantado a Pastoral do Companheiro 
Misericordioso.  

 
 


