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“Felizes os puros de coração porque verão a Deus” 
 

Esta frase bíblica sintetiza a vida de Irmã Mary Joan, um tesouro inestimável, sem astúcia no 
coração para qualquer pessoa. Essa qualidade do coração tornou-a sensível a fim de responder aos 
impulsos do Espírito para entender, perdoar e testemunhar o verdadeiro amor de Deus. Tinha facilidade 
para reconciliar e manter um bom relacionamento com todos e partilhar seus recursos generosamente, 
sem quaisquer condições e preconceitos. Assim, viveu uma vida de alegria, simplicidade infantil, um 
senso de admiração e gratidão.  

Ir. Mary Joan nasceu na família de Eric Gaynor Scotland, uma Oficina Ferroviária Foreman, 
Jamalpur e Enid Savedra, Calcutá. Em agosto de 1943, sua querida mãe foi para sua habitação definitiva 
no céu. Seu pai ficou com seus filhos com a idade de 2-8 anos. Dos seis filhos, quatro foram mandados a 
um internato, enquanto Joan e sua irmã mais nova ficaram em casa com o pai. Não obstante todas 
essas situações difíceis da família, o pai permaneceu um católico exemplar, assistindo  diariamente  
Missa e participando em todas as atividades da igreja.   

Depois de completar o Exame Cambridge na Academia Notre Dame, em Jamalpur,  Joan Gaynor 
decidiu seguir Jesus Cristo na Congregação das Irmãs de Notre Dame. Em 1957, aconteceu a sua 
vestição e mais tarde foi mandada para Notre Dame, Cleveland, Ohio, EE. UU. para seus estudos 
superiores. Irmã Mary Joan adquiriu o Mestrado em inglês da Universidade John Carroll, Cleveland, 
Ohio, em 1964 e o Bacharelado em Educação e outros cursos breves de Teologia além de outros cursos 
educacionais na Índia. 

Irmã Mary Joan com seus dedos ágeis no teclado produziu música que ecoou nas capelas, 
refeitórios, outras localidades, comunidades em que viveu. Suas rápidas paródias por ocasião de dias de 
festa, aniversários e jubileus uniram a comunidade na alegria e celebrações. Irmã Mary Joan será 
lembrada com muito amor e gratidão por suas qualidades administrativas e também por suas habilidades 
intelectuais que despertaram ideias únicas com eficácia e objetivos especiais. O excelente dom de 
lecionar nas classes superiores não somente inglês mas também nas Ciências Morais e Música em 
Bangalore, Patna e Jamalpur é digno de louvor. Incutiu em suas estudantes liberdade interior e coragem 
para dizer a verdade e expressar suas convicções num espírito de abertura.  

O amor especial da Irmã pela criação, especialmente os animais era de elogiar e enaltecer. Vendo 
um peixe doente no viveiro, ela dizia: “Pobrezinho, nem mesmo pode contar como se sente.” Irmã Mary 
Joan era simples, inocente e espontânea em seu trato e atitudes em todas as comunicações e 
relacionamentos.  

No último verão. Quando  estava visitando seus familiares em Bangalore, foi diagnosticado que 
ela tinha um tumor no coração. Consultando cardiologistas em Bangalore, foi decidido que deveria ter 
uma cirurgia do coração. Assim, no dia 22 de setembro, a Irmã foi a Bangalore e teve a cirurgia no dia 24 
no Hospital Cardiológico em Narayana, Bangalore. Mesmo que a cirurgia tenha tido sucesso, foi 
anunciado que a recuperação seria um processo vagaroso. A 30 de setembro, a condição flutuante da 
situação da saúde alarmou o grupo médico e as ciências médicas não conseguiram  salvar a sua vida. 
À s 18h15min, Irmã Mary Joan voltou para sua casa junto a Deus, cheia de paz. Irmã Mary Joan foi um 
dom precioso de Deus para Notre Dame, uma educadora exemplar, uma notável musicista, um rouxinol 
de música ocidental em Notre Dame, uma fiel seguidora de Jesus e uma verdadeira filha de santa Júlia, 
nossa Mãe Espiritual.  

Que sua alma descanse em paz! 


