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 “Deus te guarde na palma de Sua mão”. 

 Margaret e seu irmão mais novo, Patrick, filhos de Patrick e Delia (Henderson) Friel, cresceram 

num lar onde se nutriam laços familiares fortes e duradouros juntamente com uma profunda fé e 

confiança na providência de Deus. A família celebrava, apreciava e se orgulhava de sua herança 

irlandesa – era parte integrante da sua vida. Margaret frequentou Escolas Notre Dame e teve Irmãs de 

Notre Dame como professoras durante todo o ensino fundamental e médio. Com o incentivo de seus 

pais e a orientação das irmãs, Margaret foi capaz de ouvir e aceitar o chamado de Deus para a vida 

religiosa. Tornou-se postulante em 2 de fevereiro de 1956, e na vestição recebeu o nome de Irmã Mary 

John Patrick.  

 A Irmã fez seu bacharelado em educação no St. John College, em Cleveland, Ohio, e mestrado 

em educação religiosa pelo Notre Dame Institute, em Middleburg, Virgínia. A maior parte do seu 

apostolado educacional – mais de 60 anos – foi com crianças do ensino fundamental e pré-escolar. Era 

uma excelente professora, amava cada um dos pequeninos confiados aos seus cuidados, e sempre 

encontrava maneiras de mantê-los interessados, estimulados e entusiasmados com o aprendizado.  “Eles 

me aproximam de Deus por meio de sua simplicidade, inocência, admiração e deslumbramento.” O 

tempo era dedicado não apenas aos conteúdos escolares, mas também a uma visão de mundo que ajudou 

a ampliar a experiência dos estudantes e a plantar sementes de paz e justiça. A interação com as crianças 

e o prazer que sentia em sua missão, renovavam sua energia sem limites a cada dia. 

 A personalidade extrovertida e o interesse da irmã pelas pessoas, especialmente os pequenos, 

foram dons que ela compartilhou como diretora ou vice-diretora no The Early Childhood Learning 

Center na Carolina do Norte, no St. Basil Campus em Cleveland e na Notre Dame Elementary 

Preschool em Chardon. Ela se orgulhava do programa que havia criado na Carolina do Norte chamado 

The Learning Express. Funcionários, pais e crianças foram abençoados com sua presença. 

 Depois de vários anos como tutora no Notre Dame Skills Lab e no Legacy Project, a Irmã 

Margaret auxiliou nas atividades realizadas no Centro de Saúde ND e, nos últimos seis anos, no 

Escritório para o apoio das Missões. Estabeleceu e manteve conexão pessoal com centenas de doadores 

por meio de ligações telefônicas e cartões de aniversário. Seu interesse pelo meio ambiente e pela 

justiça social refletia uma alegre esperança. A inteligência, a leveza e a sagacidade irlandesas faziam 

parte de sua personalidade, mas também faziam parte de sua missão pessoal de, diariamente, ver Jesus 

em todos. 

 Seu amor por Jesus era simples, íntimo e forte. Durante sua vida, a alegria e o amor de Deus 

brilharam através dela. “Marg” (como era carinhosamente conhecida) foi abençoada com amigos leais 

e familiares que reconheceram esse seu amor. Que ela esteja no abraço do nosso bom e amoroso Deus. 


