Nossa missão
Levar o Amor do Coração de Jesus na educação

E

m nossas Escolas e Creches,
cada criança e adolescente
não somente recebe uma
educação atualizada, segundo às
exigências de nossa sociedade, mas
acima de tudo todos se empenham
para que a educação seja evangelizadora, integradora e acima de tudo
privilegiando os valores cristãos e
franciscanos.
Nossos tempos atuais clamam
por uma educação onde o respeito, a fraternidade, a solidariedade
vençam a indiferença e desamor tão
presentes nos modelos muitas vezes
aplaudidos pela mídia. Como Igreja
nos unimos à missão evangelizadora semeando a esperança de um futuro de cidadãos cristãos, construtores da Paz!
Nossas escolas em São José dos
Campos -SP, (C.F. N. Sra. Aparecida) Belo Horizonte – MG (C.F.C. de
Maria), Cabo Frio- RJ (C.F.S. C. de
Jesus), Alcântara- RJ (C.F. N. Sra. das
Graças), Rio de Janeiro – RJ ( C.F. Santo Antonio), Salvador-BA ( C. F. Sta.

Clara), Caruaru – PE C. F. Srta. Maria dos Anjos), marcam a história de
nossa Congregação.
Levar o Amor do Coração de Jesus
aos pequenos
Nossos projetos sociais em Mata

de S. João- BA (Casa N. Sra. do Líbano), Salvador- BA (Projeto por um
mundo melhor), Belo Horizonte –
MG Educandário Sto. Antonio, São
José dos Campos – SP (Creche N.
Sra. Aparecida) e Rio de Janeiro – RJ
(Residência Escolar Sto.Antonio, são
nossa presença junto aos pequenos,
aqueles privilegiados do Pai.
Levar o Amor do Coração de Jesus
aos idosos e doentes
Nosso asilo Sto. Antonio em São
José dos Campos – SP, oferece não
somente um cuidado especial com
cada idoso, mas os acolhem com carinho e amor!
Levar o Amor do Coração de Jesus
aos doentes
Diante da falência da saúde em

nosso país, cada vez se torna mais
atual nossa missão junto à saúde. São
muitos desafios, mas com a doação e
amor ao Irmão doente, tudo se vence!
Nossos hospitais em Rio das Pedras – SP (Hospital F. S. Vicente de
Paulo) e Alcântara – RJ (Hospital
F. N. Sra. das Graças) primam pelo
atendimento humanizado, onde
cada pessoa é tratada como imagem
do Cristo Sofredor que espera nosso
cuidado, nosso amor.
Levar o Amor do Coração de Jesus
junto do povo, como discípulas
missionárias
Seja em nossas obras ou nas missões populares, nas missões em preparação para profissão religiosa, em
comunidades de pastorais, nossas
Irmãs atuam em catequese, evangelização, com o ideal de levar o amor
do Coração de Jesus aos jovens, às famílias, para que Ele seja amado e que
outros jovens também descubram a
alegria de seguí-lo na radicalidade do
Evangelho.
Conclusão:
Celebrar 150 anos de caminhada é
celebrar a misericórdia do Coração de
Jesus que conduziu em sua fidelidade
amorosa cada Irmã que já escreveu a
sua história com a própria entrega de
sua vida!
Celebrar 150 anos de caminhada
é celebrar com gratidão e esperança
a Presença amorosa do Coração de
Jesus que continua nos conduzindo
e nos enviando vocações para que
um novo capítulo seja escrito, com o
mesmo entusiasmo e audácia de tantas que nos precederam.
Celebrar 150 anos é olhar para o
horizonte onde nosso Papa Francisco nos diz para sermos Mães fecundas gerando o amor em cada coração,
saindo para as periferias existenciais e
deixando sementes de vida!
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