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"Vamos relembrar o lema bíblico da CF 2020 - Viu, sentiu compaixão e cuidou dele" e o 
tema: "Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso". 
O Amor a Deus e ao próximo transforma concretamente as pessoas, as relações e o 
mundo, nas dimensões: pessoal, comunitário, social e ecológico.  
A vida é Dom e Compromisso. Seu sentido consiste em ver, solidarizar-se e cuidar. 
Significa não passar cego às Dores das pessoas. Santa Dulce dos Pobres é testemunho 
irrefutável de que a vida é Dom e Compromisso. 
Nessa edição vamos mencionar BEATA ESPERANÇA DE JESUS, a serva que era 
solidária e cuidava dos necessitados. Um grande exemplo de caridade e amor ao 
próximo.  
Madre Esperança de Jesus, nasceu em 30 de setembro de 1893 em Siscar, região de 
Santomera - Múrcia - zona árida e pobre, sujeita a crueldade do clima, pois as periódicas 
enxurradas do rio Segura, arrasavam as plantações da comarca e mergulhavam a 
população na miséria. Primogênita de nove irmãos em uma família de meeiros, 
tão humildes e pobres como sua terra, mas ricos em virtudes humanas e cristãs, foi 
batizada no mesmo dia de seu nascimento com o nome de Maria Josefa Alhama Valera. 
Desde muito tenra idade começou a trabalhar passando ao serviço e cuidado da família 
do pároco do povoado. Ali a pequena Maria Josefa aprendeu a ler, escrever, fazer 
contas e desenvolver-se em todas as necessidades que implicavam o cuidado de uma 
casa. Na realidade constituía uma verdadeira fortuna naquela época de 
analfabetismo generalizado nos pequenos povoados da Espanha. 
No dia 15 de outubro de 1914, festividade de Santa Teresa, Maria Josefa deixou sua 
família e a casa do pároco para ingressar no convento de média clausura das Filhas do 
Calvário de Villena. Ali emitiu os primeiros votos tomando o nome de Esperança de 
Jesus, que não abandonaria jamais. 
O ano de 1927 representa uma data crucial em sua vida. Escreve seu diário: "O bom 
Jesus me disse que tenho que chegar a fazer que os homens o conheçam não como 
um Pai ofendido pelas ingratidões de seus filhos, mas como um Pai, cheio de bondade, 
que busca por todos os meios a maneira de confortar, ajudar e fazer seus filhos felizes 
com um amor incansável, como se Ele não pudesse ser feliz sem eles". É esta a primeira 
notícia e conhecimento que a Madre Esperança tem do Amor Misericordioso de Deus. 
Madre Esperança dedicou toda sua vida a um único objetivo: manifestar ao mundo o 
profundo e misericordioso amor de Deus a todos os homens, especialmente aos mais 
necessitados e pecadores. Fruto dessa experiência é a convicção de que deve fundar 
as congregações das Servas e dos Filhos do Amor Misericordioso. 
Os pilares sobre os quais sustentava sua vida e sua atividade foram: uma fé viva que a 
mantinha em contínua união com o Senhor, uma caridade ardente a todos os 
irmãos, em especial aos mais pobres e abandonados e uma esperança 
inquebrantável em que os desígnios de Deus se cumprem sempre. 
Duas citações do Diário da Madre Esperança de Jesus, onde ela deixa claro sua 
preocupação aos necessitados e desamparados “ONDE POBRE NÃO PODE, NEM TU 
DEVES ENTRAR". 
 
1 - Pobres "Os Convidados Especiais " 
Próximo ao Natal o desejo da Madre era poder dar de comer naquele dia, a um bom 
número de pobres. 
Madre Esperança pediu autorização à Superiora para servir os pobres no Natal... foi 
então que a Superiora, (que era correta e exemplar) me veio ao encontro e disse: "De 
quanto dinheiro dispõe para comprar o necessário para dar de comer a estes pobres? 
"Somente 300 pesetas", respondeu. 



"Está bem; compre o que puder com esse dinheiro; e o deixe de lado, separado, mas 
não pegue nada da despensa". 
O que é que eu ia poder comprar com 300 pesetas? Comprei carne, óleo e 
algumas frutas. 
Chegou o dia e apareceram mais de 400 pessoas. Decidimos levá-los para o salão.  A 
presidente do grupo da "Liga das Senhoras Católicas", que dirigia a casa...disse: "Quem 
lhe deu licença, de fazer entrar toda essa gente e sujar a casa? 
"Não, senhora, não vieram para sujar, mas para comer, porque hoje é Natal 
também para eles". - "Toma muito cuidado de não trazer outra vez toda essa gente em 
casa; poderá fazer isso quando a casa for sua". E partiu.  
Voltei para a capela e... ouvi o bom Jesus me dizer: "Esperança, onde não podem entrar 
os pobres, nem tu DEVES entrar.  É bom que deixes esta casa".  
2- Roma 1943: a guerra semeia destruição, fome e morte.  
A Madre, ajudada por suas filhas, consola, ampara e alimenta os mais 
pobres da "Cidade Eterna". 
Nesse período de pandemia muitas pessoas estão praticando a caridade no Brasil, de 
muitas maneiras, principalmente dando de comer aos mais necessitados. Existem 
muitos anjos bons. 
 
Frases da Beata Esperança de Jesus 
  
1 - "Façamos o bem à todos sem distinguir bons e maus, parentes e estranhos, amigos 
e inimigos e façamos todo o bem possível sem deixar jamais faltar essa fome da 
felicidade alheia.  Tenhamos em conta que a felicidade de Jesus jamais acaba, nunca 
diz basta e não faz distinção entre amigo e inimigo; a todos ama, por todos morre. 
(ESCL. p 355). 
 
2 - "Não é grande coisa orar com fervor quando se desfruta a graça da consolação, mas 
orar sem consolo nem gozo algum e seguir orando na desolação, dá honra a nosso 
Deus. Isto denota que se tem fé sólida, esperança firme, caridade fiel e verdadeiro amor" 
 
Beata Esperança de Jesus, intercedei por nós nesse momento de pandemia. 
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