Mére Saint Jean: 200 anos de exemplo para o mundo
O ano de 2009 marca o bicentenário do nascimento da
Irmã Mére Saint Jean. Muito à frente de seu tempo, a religiosa
lutou contra o preconceito e as injustiças da sociedade francesa
e junto ao Padre Antoine Pierre Jean Gailhac fundou, em 24 de
fevereiro de 1849, o Instituto das Religiosas do Sagrado
Coração de Maria.
Sua história começa em Murviel, no sul da França.
Nascida Apollonie Pellisier, Saint Jean era a mais nova de
quatro irmãos. Apesar de sua família ser considerada uma das
mais abastadas da região, desde cedo demonstrou sua
preocupação com os mais necessitados.
Foi durante o período de estudo no internato de Béziers, que começou a se
interessar pelos assuntos religiosos. Após a morte de seus pais, apressou seu casamento de
com Eugène Cure. A união, que era do desejo de ambos, foi realizada em 12 de abril de
1831.
Cure e Saint Jean viveram um casamento feliz. Sua única tristeza era a ausência de
filhos. Juntos, porém eles preenchiam esse vazio ajudando nas obras sociais de Padre
Gailhac, de quem eram grandes amigos. As ações que realizavam com o Padre no Refúgio
do Bom Pastor os completavam tanto que prometeram: em caso de morte do parceiro, o
outro se entregaria totalmente às obras sociais. Assim, com a morte de Cure, em 1848,
Apollonie se coloca à disposição do Padre Gailhac para ajudá-lo na fundação do novo
Instituto.
Numa solene cerimônia realizada no dia 13 de abril de 1850 recebeu o hábito e
passou a ser conhecida como Irmã Mére Saint Jean. Em 1851, foi nomeada a primeira
Superiora Geral do Instituto das Irmãs do Sagrado Coração de Maria, instituição que dirigiu
até 1869, data de sua morte. Nesse período, ela conseguiu não só o reconhecimento legal do
Instituto como também criou o primeiro colégio de ensino regular e médio para meninas em
Béziers.
Mére Saint Jean foi uma líder, uma mulher que lutou por uma sociedade mais
solidária e justa. Com garra, carisma e humildade conseguiu deixar sua marca na terra,
alterando para sempre a vida das próximas gerações.

