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Fazendo a experiência do Corpo de Cristo na Fronteira 
 

 
 

 No verão passado, em resposta a um apelo da Leadership Conference of Women Religious1 
(LCWR) às comunidades religiosas dos Estados Unidos, a Irmã Shawn Marie Doyle SND, da Província 
da Califórnia, trabalhou como voluntária na Annunciation House2, uma organização católica que 
acompanha migrantes, pessoas sem-teto e economicamente vulneráveis na fronteira EUA/México, 
prestando serviços, oferecendo advocacia e educação. Muitas religiosas, incluindo irmãs das 
províncias Notre Dame americanas, responderam a esse chamado para servir na fronteira. 
 
 A irmã trabalhava em turnos de oito a dez horas, separando e organizando roupas, fazendo 
pacotes com pequenos artigos de toalete e panos de lavar, limpando banheiros, ajudando na 
cozinha a preparar sanduíches e lanches para a longa jornada que os migrantes tinham pela frente 
e lavando muita roupa! Ela também foi escalada para ajudar no transporte de pessoas para o 
aeroporto ou para a estação de ônibus para que se pudessem reunir com amigos ou familiares. 
Durante suas muitas viagens, encontrou pessoas de todas as esferas da vida, cada uma com sua 
própria história. A Irmã Shawn relembrou: “Levar as pessoas ao ponto de ônibus [ou ao aeroporto] 
valia tudo. Eu era apenas um pequeno pedaço da jornada deles”. Embora fosse profundamente 
grata por essa oportunidade de servir, admitiu que “minha maior ressalva era não ter suficiente 
conhecimento de espanhol”. 
 
 Atualmente, a Annunciation House ajuda a amenizar a superlotação nos centros de detenção, 
atendendo aproximadamente 3.500 refugiados que são libertados dos centros a cada semana. Cada 
refugiado é acolhido calorosamente, recebe uma cama limpa, uma muda de roupa, comida e o dom 
da esperança. 
 
Durante as duas semanas em que a Irmã Shawn Marie esteve neste ambiente aprendeu muito sobre 
a crise na fronteira e sobre si mesma. Quando lhe perguntaram qual era a maior lição que aprendera, 
ela sorriu, dizendo: “A maior lição é de sermos amáveis uns com os outros.  Não é “a gente e eles, 
somos nós.” Nós somos o Corpo de Cristo!  

 
1 Conferência das Lideranças da Vida Religiosa Feminina 
2 Casa Anunciação 


