
“Ajudar a Jesus disfarçado" 

 

Experiência de serviço voluntário 2017 
 

 “Ajudar a Jesus disfarçado”. Para os 18 estudantes do Ensino Médio 

participando da experiência de serviço voluntário de verão SND, esta foi 

a frase principal da oração diária, antes de partirem para os 4 locais de 

serviço, na vasta área de Cleveland, cada uma com suas características 

próprias. 

  

Já é o 12º ano que a Irmã Mary Lisa Novak reúne uma equipe de apoio 

que conta com várias Irmãs de Notre Dame, vários estudantes da 

Faculdade Notre Dame e acompanhantes adultos para liderar estudantes do Ensino Médio durante 4 

dias de oração, partilha e trabalho voluntário diário.   

  

Além da Irmã Mary Lisa, as Irmãs Mary Lisette Petelin, 

Mary Roseanna Mellert, Maryann Cirino e Mary Patricia 

Griesmar, todas da Província de Chardon, estavam 

envolvidas no programa.  

  

A experiência de serviço voluntário de verão SND é 

planejado para iniciar os estudantes “a partilhar, 

testemunhar e viver o carisma e a missão das Irmãs de 

Notre Dame" através do contato com os necessitados e, 

também, para aprender uma lição de vida através da 

prestação de serviço.  

  

Irmã Lisa falou de como era estimulante ouvir os estudantes 

que, espontaneamente, queriam compartilhar o que 

experimentaram a cada dia no contato com as pessoas 

atendidas nos vários locais de serviço. “Eles demonstravam 

tanto entusiasmo pelo que tinham sido capazes de realizar e 

tanta alegria em poder ter sido úteis”!   

  

Os estudantes envolvidos são da Clearwater Central Catholic 

High School, Florida, da Cleveland Central Catholic High 

School e da Notre Dame-Cathedral Latin School, Chardon. 

Reuniram-se no domingo, dia 18 de junho, no St. Leonard’s 

Youth Retreat Center em Avon, Ohio. Lá, receberam as 

explicações sobre os locais e o serviço a ser realizado durante 

os três dias seguintes.   

  

Os estudantes se identificaram com o tema “Ajudar a Jesus 

disfarçado” à medida que entravam em contato com os atendidos pelas seguintes Instituições: o 



Departamento de Serviços de Migração e de Refugiados; O West Side Catholic Center, um local que 

oferece refeições, vestuário e programas para os sem-abrigo; o Bishop Cosgrove Center, o maior centro 

para os sem-teto no centro de Cleveland; e Blessing House, um centro de cuidados para crianças em 

crise, situado em Lorain, Ohio.  

  

A Irmã Lisa sorria ao explicar como “eles eram felizes e se 

sentiam satisfeitos de, juntos poderem ajudar a Jesus 

disfarçado, tanto nos locais do serviço como também em St. 

Leonard durante seu tempo juntos jogando, desempenhando 

pequenas tarefas, rezando e refletindo, como grupo. ‘Deus é 

bom e Ele cuida'. Eles entenderam isso”!  
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