
Festa da Beata Esperança de Jesus acontece entre os dias 01 a 08 de 
fevereiro 

 

Entre os dias 01 a 08 de fevereiro, acontece a Festa da Beata Esperança de 
Jesus, com o tema “Melodia de Misericórdia”, no Santuário Cristo Amor 
Misericordioso, em Mogi das Cruzes. 
 
A programação ficou dividida em duas partes: Momento Devocional e Missas, 
sempre com a reflexão de momentos importantes da vida e do testemunho de 
Madre Esperança, fundadora das Congregações das Servas e dos Filhos do 
Amor Misericordioso (SAM) e (FAM). 
 
Durante os dias da semana, 01, 02, 03, 04 e 07 de fevereiro, serão os momentos 
devocionais, com reflexões e Adoração ao Santíssimo Sacramento, com início, 
às 19h30. No sábado e domingo, 05 e 06, respectivamente, a continuação da 
celebração da Festa da Beata Esperança de Jesus será durante a missa das 
18h. 
 
Já na terça-feira, dia 08, data da Festa Litúrgica da Beata Esperança de 
Jesus, será a Missa Solene, às 19h30. 
 
Todos os dias, ao final das celebrações, haverá a bênção da água que deve ser 
levada pelos participantes. 
 
 
Beata Esperança de Jesus 
 
A beata Esperança de Jesus nasceu na Espanha, em Santomera (Murcia) no dia 
30 de setembro de 1893. Recebeu como nome de batismo, María Josefa Alhama 
Valera, e era a mais velha de nove irmãos de uma humilde família. Em outubro 
de 1915, ingressou no convento das Filhas do Calvário, em Villena, na Espanha. 
Depois, esta Congregação foi agregada ao Instituto das Missionárias Claretianas 
em 1920. 
 
Deixou o Instituto, para na noite de Natal de 1930, fundar em Madri, na Espanha, 
a Congregação das Servas do Amor Misericordioso (SAM). 
 
Já na Itália, em Roma, no dia 15 de agosto de 1951, criou a Congregação dos 
Filhos do Amor Misericordioso (FAM). Em 1953, deu início ao projeto para a 
construção do Santuário do Amor Misericordioso, no distrito de Collevalenza, em 
Todi (IT), um moderno complexo religioso, que recebeu a visita do então Papa 
João Paulo II, em 1981 e todos os anos, recebe milhares de peregrinos.  
 
Consagrou e dedicou toda a vida ao Senhor e à missão de divulgá-lo a todas as 
pessoas, como um Pai bondoso e uma terna Mãe. Após uma vida entregue ao 
serviço de Deus, dos sacerdotes e dos mais necessitados, morre no Santuário 
do Amor Misericordioso, em 08 de fevereiro de 1983. 
 
Em 2002, no dia 23 de abril, a Igreja, depois de reconhecer as virtudes heroicas, 
declarou-a venerável. Foi beatificada em 31 de maio de 2014, no Santuário do 



Amor Misericordioso, em Collevalenza, na Itália. Atualmente, o processo de 
canonização está em andamento. 
 
 
Santuário Cristo Amor Misericordioso 
Rua Fernando Namura, 28 – Jardim Santa Teresa – Mogi das Cruzes/SP 
Tel: (11) 4312-0620 
 
 
 


