¿QUEM SOMOS?

Somos um grupo de mulheres que nos encontramos a partir de caminhos diversos. Diferentes
por origem familiar, cultura, gostos e idades, mas, temos algo que nos une: desejamos seguir a
Jesus em resposta a uma chamada que mudou nossas vidas e que foi transformando nossa
maneira de entender a realidade.
Levamos o nome de Filhas de Jesus. Este nome significa para nós uma forte identificação com
Jesus, ser de seu grupo, pertencer a sua comunidade, segui-lo como discípulas. Ser Filhas de
Jesus é estar com Ele, contemplar a vida com seu olhar, tentar viver como Ele viveu, tratar as
pessoas como Ele tratou, escutar, perdoar e promover as pessoas como Ele fez, buscar com
paixão, como Ele, que se cumpra o que Deus quer para este mundo, seu sonho sobre a
humanidade.Nossa família religiosa se sente especialmente chamada a viver em uma atitude
filial para Deus Pai, caracterizada pela confiança, a segurança em seu amor condicional, o
louvor. Esse rosto de Deus que contemplamos nos convida a fraternidade com todos, a
gratuidade, a simplicidade, a alegria.

QUE FACEMOS?
Nos dedicamos a educação en suas multiples formas. Cremos que este é um modo de anunciar
a todos a Boa Notícia. Nos motiva o desejo de atuar com cada pessoa a maneira de Jesus, isto
é, ajudando no seu crecimento pessoal, resgatando o que cada um tem de melhor,
estendendo a mão para que se levante quem está caido, que veja quem não pode ver, que fale
quem não tem a palavra, que o oprimido descanse e que possa caminhar por si mesmo quem
não tem liberdade.
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DISPONIBILIDADE
Ser Filha de Jesus é estar disposta para ir
aos povos ou grupos humanos mais
necessitados de educação em qualquer
parte do mundo, onde possamos promover
a glória de Deus e o bem do nosso próximo
antes do nosso próprio bem estar. É inserirse com atitude fraterna e de diálogo em
qualquer cultura, partilhar com nossos
irmãos e irmãs a humanidade que temos
em comum, acolher nossos limites e os
limites dos outros, sentir a necessidade de
dar do que temos e receber o que se nos
oferecem.

MARÍA
Maria ocupa um lugar especial em nossa vida de fé. Ela é para nós a mãe, a companheira, a
estrela que orienta nossos caminhos, mulher de fé que proclama as grandes obras de Deus
realizada nos pobres e pequenos, a discípula que nos ensina a cada dia como permanecer no
seguimento de Jesus.

A COMUNIDADE
A comunidade local é o espaço que se nos
oferece como dom de Deus para viver no
concreto as experiências que temos tratado
de descrever. É um lugar de partilha, oração,
renovação do chamado e de missão comum,
onde encontramos forças na contemplação
do que nos ocorre cada dia e é também um
lugar de ajuda mutua. Ao mesmo tempo é
uma casa aberta para quem desejar um
momento de oração, partilha, busca
conjunta ou simplesmente de sossego.
Deste modo nossa congregação, que gostamos de definir como um só corpo disperso pela
missão em diferentes partes do mundo, vive e pulsa em cada grupo de Filhas de Jesus
convocadas, precisamente para a missão, em uma comunidade local
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