SANTA CÂNDIDA MARIA DE JESUS
A M. Cândida, que tinha por nome Juana
Josefa Cipitria y Barriola, nasce em Andoain
(Guipúzcoa) no dia 31 de maio de 1845 em
uma família humilde. Sendo ainda jovem,
deixa sua terra para ir trabalhar em Castilha
com o objetivo de colaborar com a renda
familiar. Dotada de uma grande sensibilidade
para com os mais necessitados, a situação de
quem está próximo a ela não lhe é indiferente.
Por isso, mesmo correndo o risco de ficar sem
trabalho, dirá: “Onde não há lugar para meus
pobres, também não há lugar para mim”.
O desejo de realizar a vontade de Deus é seu
único objetivo na vida. No dia 2 de Abril de
1869, na igreja “El Rosarillo” em Valladolid,
diante do altar da Sagrada família pede mais
uma vez que Deus deixe claro para ela qual é a
sua vontade e Deus com a maior caridade
expressa seu desejo: “Fundar uma congregação com o nome de Filhas de Jesus, dedicada a
aalvação de almas, por meio da educação e instrução de crianças e jovens”.
Foi em Salamanca, no dia 08 de dezembro de 1871, quando
com outras cinco mulheres iniciou sua aventura, possuía
apenas a confiança trazida pela certeza de que esse projeto é
“O que Deus quer”. Desta maneira e com o nome de Cândida
Maria de Jesus, esta mulher de pouca instrução e poucos
meios materiais funda a Congregação das Filhas de Jesus em
uma das cidades universitárias mais importantes do século
XIX.
A exclusão das mulheres e das classes menos favorecidas do
acesso a educação motivava a Madre Cândida a iniciar este
caminho. E logo depois da fundação de Salamanca, a
congregação se estende por toda a Espanha. Mais tarde, no
dia 3 de Outubro de 1911 envia as primeiras Filhas de Jesus
com destino ao Brasil, tornado realidade seu sonho: “Ao fim
do mundo iria eu em busca de almas”.
No dia 9 de agosto de 1912, Madre Cândida morre em Salamanca, mulher simples e corajosa
que fez da sua vida uma constante entrega a vontade de Deus. A Igreja, em Roma, a beatificou
em 12 de maio de 1996 e a canonizou em 17 de outubro de 2010.
Hoje a congregação está presente em 19 países, a serviço do próximo e com especial atenção
aos mais necessitados.
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