
 

Filhos do Amor Misericordioso –  70 anos!! 

 

Neste dia 15/08 celebramos 70 anos de fundação da Congregação 

dos Filhos do Amor Miser icordioso, motivo de imensa  a leg r ia  e  ao  

mesmo tempo, de renovar nossa responsabil idade com a 

transmissão de nosso car isma e missão. “O fato mais confortante 

da nossa his tór ia é a certeza de que Deus interveio, de modo 

concreto, ao fazer nascer a Congregação dos Filhos do Amor 

Miser icordioso. A Fundadora, Beata Esperança de Jesus, sempre 

af irmou ter  transmitido e reali zado, exc lus ivamente, o que era 

vontade de Deus. A revelação de Deus «Amor Miser icordioso» 

constitui o coração do nosso car isma. «Ele (o Bom Jesus) me diz ia 

que eu devia chegar a fazer com que os homens o conhecessem, 

não como um Pai ofendido pelas ingrati dões de seus fi lhos, mas 

como um Pai cheio de bondade, que procura, com todos os seus 

meios, confortar , ajudar e fazer seus fi lhos felizes; que os 

acompanha e vai à sua procura com amor incansável, como se  E le  

não conseguisse ser feliz  sem eles».  A Madre Fundadora deu  v ida  

a uma Família religiosa, que compreende duas Congregações: as 

Servas do Amor Miser icordioso, fundadas em Madrid, a 24 de 

dezembro de 1930, e os Filhos do Amor Miser icordioso, fundados 

em Roma, a 15 de agosto de 1951: juntas têm a missão d e 

anunciar e testemunhar ao mundo «as r iquezas da sua 

miser icórdia». “O interesse pelos sacerdotes encontra -se 

constantemente presente em sua v ida, antes mesmo de fundar as 

duas Congregações. A Madre corresponde ao convite que o 



Senhor lhe fez, de oferecer -se como vítima pela santif icação do 

seu “amado c lero”; não faz apenas a entrega total e  in c ond ic ional  

de s i mesma, mas exorta, pr imeiro as suas Filhas e depois  os 

seus Filhos, a fazer o mesmo ” . Com a fundação dos Filhos do 

Amor Miser icordioso, concretiza -se o desígnio que Deus quer 

realizar em favor do c lero: oferecer aos sacerdotes diocesanos a 

possibil idade de incrementar a união f raterna no presbitér io, 

também mediante a união com a no ssa Congregação. Com a 

aprovação dos Sacerdotes Diocesanos, com votos , ocorr ida a 21 

de julho de 1995, a nossa Congregação é reconhecida em todos 

os seus componentes car ismáticos.  A Congregação nasceu para 

ser s inal do Amor Miser icordioso de Deus. Tal tradição não per -

tence apenas ao passado: trata -se de uma herança que dev e ser 

acolhida, v iv ida e transmitida, animados pelo mesmo espír ito da 

Fundadora ”. «Deus, Amor Miser icordioso, nestes tempos difíc e is  e  

de luta para a sua Igreja, quis  conceder, benignamente, as 

r iquezas da sua miser icórdia e, para tal finalidade, faz nasce r  uma  

Família religiosa de Sacerdotes e Irmãos, chamada “Filhos do 

Amor Miser icordioso”, que realizará várias obras de  c a r idade  c om 

grande benefíc io para a humanidade.  Eles ajudarão e confortarão 

muitas famílias necessitadas e afl i tas; le varão consolo aos 

enfermos; neles, os órfãos e os necessitados encontrarão a 

própr ia família, os jovens a guia, os fracos a coragem e  os  c a ídos  

a força para levantar -se novamente. Tudo isso será feito única e 

exc lus ivamente por amor a Nosso Senhor Jesus Cr is to e  pela 

santificação dos membros desta Família religiosa»  (Prólogo 

Constituições FAM). 


