
154 anos de Fundação da Congregação 

 

“O carisma que identifica a Congregação é o espírito de misericórdia. Misericórdia é o amor de 

Deus revelado em Jesus Cristo”. (CG art.5) “Sede Misericordiosos como o Pai é Misericordioso!” 

(Lc 6,36) 

 

Queridas Irmãs, Formandas e LFM! 

Paz e Bem! 

Celebramos neste dia 28 de outubro 154 
anos de Fundação da Congregação. 
Louvemos e glorifiquemos à Trindade 
Santa por nos conduzir com seu Santo 
Espírito nestes 154 anos de existência, de 
inúmeras irmãs que difundiram sem 
tréguas a Misericórdia do Pai neste mudo 
afora.  

Celebrar a fundação da Congregação, 
antes de tudo é uma graça. É celebrar o início, o princípio, a origem, a nascente de uma 
Instituição que nasceu com uma finalidade, com um objetivo, com uma missão específica 
na Igreja revelando um aspecto do modo de ser de Deus. Cada Congregação que nasce é 
um sinal de vida e de esperança para a Igreja e tem uma missão específica a ser cumprida 
neste mundo. 

Na época em que nossa congregação nasceu certamente muitos rostos, muitos doentes, 
crianças abandonadas e órfãs necessitavam da Misericórdia de Deus.  

Hoje, em nossos dias, que situações clamam pela Misericórdia Divina? É nestas 
circunstâncias que hoje precisamos nos aproximar, ouvir as necessidades, estender nossa 
mão e irmos ao encontro destas pessoas. 

Que Madre Alphonsa nos inspire, nos faça abrir os olhos, para que com mãos estendidas e 
pés ligeiros possamos sem tréguas de Misericórdia, dar pão aos que estão passando fome, 
acolher os desabrigados, sem teto, imigrantes ouvir os que se sentem sozinhos, 
abandonados, caídos à beira do caminho. 

Desejo a cada Irmã, Formanda, LFM, simpatizantes de nosso carisma, Boas Festas de 
Fundação da Congregação e as bênçãos de nossos Santos protetores, São Francisco, Santa 
Clara, São José e Madre Alphonsa. 

Meu cordial abraço,  

 

Irmã Amarilda Rossatto 
Superiora Geral 


