
Queridas Irmãs e Formandas 

Queridos Leigos Franciscanos da Misericórdia 

 

Neste ano, o dia do nosso Carisma, cai num tempo especial: sob a luz da Bula de Proclamação do 

Jubileu Extraordinário da Misericórdia, na festa do Sagrado Coração de Jesus e, no Brasil, dia dos 

namorados, dia especial de declaração de amor a quem se ama. 

O Papa Francisco inicia dizendo que “Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. Tal misericórdia 

tornou-se viva, visível e atingiu seu clímax em Jesus de Nazaré”.  

 

 
 E continua a nos dizer.  
 “Misericórdia é: 
 
- a palavra que revela o mistério da Santíssima Trindade; 
- o ato supremo pelo qual Deus vem ao nosso encontro; 
- a lei fundamental que mora no coração de cada pessoa, quando    
  vê com olhos  sinceros o irmão que encontra no caminho da vida; 
- o caminho que une Deus ao homem, porque nos abre o coração   
  à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação  
 do nosso pecado”. 
 
 
 
 

Dia do nosso Carisma é festa do amor. Do amor incondicional de Deus por nós. Do amor a que somos 
chamados a dar e receber, pois é este amor que nos faz filhos do Pai e de Madre Alphonsa, irmãos de 
Jesus Cristo, que nos convida a viver uma vida na misericórdia: “Vai e faze tu o mesmo”. Fazer o que 
Ele, o bom Samaritano, fez e faz a cada um de nós. 
 
Queridas e queridos, sejamos enamorados do Deus da Misericórdia.  Sejamos felizes e agradecidos/as 
por vivermos este tempo de graça dos Jubileus e por sermos chamados a “difundir no universo o Deus 
da Misericórdia”. 
 
Feliz dia do Carisma! Feliz Festa do Sagrado Coração de Jesus, este coração aberto para acolher a 
todos e todas.  
 
Um abraço com ternura, a cada uma e cada um. 
 
Vossa irmã e serva. 
 
 

 


