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Histórico da Congregação 
das Irmãs Franciscanas do 
Sagrado Coração de Jesus

Tudo começou quando Laurence Re-
vière Dejean, uma jovem de 19 anos de ida-
de hesitante sobre o seu futuro recorre ao 
Cura D’Ars, ou seja, São João Maria Vianey, 
homem inspirado por Deus, para orientá-

-la sobre seu futuro. Surpresa ouviu estas palavras: 
“Sereis religiosa um dia em vossa cidade natal”. Vendo 
nessas palavras a manifestação da vontade divina, ela 
se orientou desde então para os bens do alto, entregan-
do-se de corpo e alma, ao cuidado dos pobres: ajudan-
do na catequese, visitando os doentes, confeccionando 
paramentos...

Laurence nutria sua alma com a leitura da Sagrada 
Escritura e o culto a mãe de Deus, que escolheu como 
modelo, costumava dizer a jovens que se agrupavam em 
torno dela: “Tende uma vida de fé, generosidade, abnega-
ção e zelo que vos leva a buscar a glória de Deus. Esperai 
só dele a vossa recompensa. A SSma. Virgem vos ajudará 
a santificar-vos e perseverar na graça da vossa vocação”. 

Por esse tempo, o Cura da Catedral de São João, o 
Revmo Cônego Bouisse e seu coadjutor Pe. Félix Brunel, 
projetaram fundar uma casa para recolher crianças víti-
mas do conflito entre católicos e protestantes e o serviço 
aos doentes a domicílio. Conhecendo Laurence e suas 
colaboradoras, expuseram a elas o seu duplo projeto. 
Vendo neste apelo “ a hora de Deus”, deram o seu sim 
prontamente...

 A obra foi crescendo...e assim nasceu a Congregação 
das Religiosas da Pequena Família do Sagrado Coração 
de Jesus, a 03 de junho de 1864, Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus, na cidade de Alès, Sul da França. Lau-
rence recebeu o nome de Madre Francisca do Sagrado 
Coração e sua colaboradora mais direta, Sophia Veillon, 
recebeu o nome de Madre Joana do Calvário.  

A Congregação continuava a crescer cada vez mais, até 
que a 9 de junho de 1890, chegaram as primeiras Irmãs 
ao Brasil. Começaram a surgir muitas vocações brasilei-
ras e a Congregação foi se expandindo cada vez mais...

Hoje ela tornou-se brasileira e é conhecida como 

Congregação das Irmãs Franciscanas do Sagrado Co-
ração de Jesus e conta com várias obras nos estados do 
RJ,SP,MG,PE e BA, tendo como carisma seguir o Cristo 
pobre, humilde e crucificado a exemplo de São Francisco 
de Assis, vivendo o amor do Coração de Jesus presente na 
Eucaristia, a serviço dos irmãos.  

Para Concretizar este ideal estamos ao lado das crian-
ças, jovens, doentes, idosos e do povo em geral... Somando 
forças caminhamos na certeza de que, se hoje ao comple-
tar 150 anos, continuamos o carisma dado à Fundadora 
Madre Francisca do Sagrado Coração... Isto, porque “ O 
Amor atravessa os tempos, constrói história e deixa se-
mentes de vida” Vale à pena segui-lo! Ser Franciscana do 
Sagrado Coração de Jesus: uma opção para ser feliz! 

Maiores informações: Rua Edgard Werneck,431- Jacarepa-
guá – Tel: (21) 3094-4145 ou ir.analu@ig.com.br – site: WWW.

franciscanasscj.com.br
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CarismaCarisma
A Congregação traz em seu nome o projeto de vida 

das Irmãs e dos Irmãos Leigos, que começam a fazer 
parte desta família.

Franciscanas – A partir da espiritualidade fran-
ciscana, fundamentada pelo encontro com Jesus nos 
pequenos, na alegria e simplicidade de vida, a busca de 
um mundo mais fraterno, na Paz e o Bem, que é o pró-
prio Deus.        Francisco, o Pobrezinho de Assis, nos 
deixou a marca deste seguimento de Jesus. Em seu des-
pojamento e em sua busca de encarnar o Evangelho de 
Jesus, mudou a si mesmo, a Igreja de sua época, o mun-
do ao seu redor. Este sonho toda a família franciscana 
traz em seu coração e busca fazer acontecer em nosso 
mundo tão marcado pela indiferença, pelo desamor.

O Coração de Jesus – aqui se funde uma única 
fonte de espiritualidade: Jesus amado por Francisco 
é o Coração Humano, Deus que desce até as profun-
dezas da realidade do homem, experimentando tudo 
igual a nós, exceto no pecado. “Este Coração tão hu-
mano, só poderia ser Divino”. Nele encontramos nos-
so refúgio, o sentido de dar a vida, de viver a entrega, 
o despojamento bebendo nesta fonte que jorra de sua 
presença na Eucaristia e em cada coração. 

A missão de toda Consagrada Franciscana do Sa-
grado Coração de Jesus e de cada leigo que faz parte 
desta família é única: levar o amor deste Coração que 
tão pouco é amado pelos homens. Cada criança, jovem, 
idoso a quem servimos é um destinatário deste amor!




