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IDENTIDADE

A HISTÓRIA
O Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria (IRSCM) foi
fundado pelo Pe. Jean Gailhac e pela Mère St. Jean Pelissier Cure, em
24 de Fevereiro de 1849, em Béziers, França.
A pluralidade de dons existentes nas Irmãs da primeira comunidade
cedo abriu novos caminhos à Missão do Instituto que passou a empreender qualquer trabalho que possa contribuir para a glória de
Deus e a salvação das pessoas, dando especial atenção aos mais desfavorecidos da sociedade, no sentido de os tornar capazes de serem
agentes do seu próprio desenvolvimento e libertação.
As primeiras Obras do Instituto, ainda na cidade de Béziers, foram o
Refúgio e o Orfanato, destinados a acolher mulheres e crianças excluídas da sociedade, dando resposta às necessidades desse tempo.

Em fidelidade criativa, hoje a missão do Instituto expressa-se numa
diversidade de obras e presenças que as Religiosas do Sagrado Coração de Maria (RSCM), em participação e colaboração com leigos,
desenvolvem em diversos países e continentes.
Em Portugal, as RSCM iniciaram a sua acção em 1871 na área da
educação/formação no colégio de Miss Hennessey, no Porto. Desde
então, a presença do Instituto em Portugal foi-se expandindo para
o interior e litoral, meio rural e urbano, numa abertura de resposta
às necessidades de cada tempo, para que todos tenham vida e vida
em abundância!

O ESPÍRITO
O Espírito do Instituto - o espírito de Fé e de Zelo – unifica a missão. Este espírito manifesta-se por grande simplicidade, profunda
humildade, um desejo ardente de proclamar o Evangelho, de nos
opormos aos valores que lhe são contrários e um amor activo ao
povo de Deus (Constituições do IRSCM, §6).
O espírito de Fé e Zelo impulsiona-nos a colaborar com Deus na
transformação do mundo, pela nossa missão de
Conhecer a Deus e torná-lo conhecido
Amar a Deus e fazê-lo amado
Proclamar que Jesus Cristo veio
para que todos tenham vida
(Constituições do IRSCM, § 7)

Enviadas a promover a vida e dignidade de todos, ao inserirmo-nos
mais profundamente nas realidades da Igreja e do mundo, usamos os
nossos talentos e recursos, individuais e como corpo, para trabalhar
de maneira criativa e efectiva nos diversos ministérios para a promoção da justiça evangélica (Declaração da Missão).
Maria, Mulher de fé, aquela que melhor cooperou na Obra da Redenção, inspira-nos a abertura ao Espírito de Deus para uma resposta compassiva e profética ao serviço da vida da Igreja e do mundo.
Num mundo globalizado, onde tantas pessoas são vítimas das mais
diversas formas de injustiça, reconhecemos a urgência de abraçar as
necessidades da comunidade global e colaborarmos na transformação da sociedade a partir dos critérios do Evangelho, promovendo

a interacção ética de consciências e de inteligência e a realização de
um trabalho em rede, para uma acção mais efectiva.
A nossa paixão por Jesus Cristo, pela Humanidade e pela totalidade
da Criação, impulsiona-nos a tornar-nos, como Gailhac e as nossas
irmãs fundadoras, tecedoras de esperança, de comunhão e de vida
para todos (Cap. Geral 2007).

O NOSSO
IDEÁRIO
COMUM

Decorrente da nossa identidade carismática, em todas as nossas
obras e presenças, somos conduzidos por opções claras e princípios
orientadores comuns:
CENTRALIDADE NA PESSOA DE JESUS CRISTO
E NA MISSÃO EVANGELIZADORA
Promovemos a adesão pessoal e comunitária à pessoa de Jesus
Cristo, pelo aprofundamento da fé e crescente integração na Igreja
local e universal.

FORMAÇÃO INTEGRAL DA PESSOA
Valorizamos o desenvolvimento da pessoa em todas as suas dimensões, na busca permanente da verdade e do sentido da existência,
proporcionando a síntese fé-ciência-cultura-vida, que favoreça a maturação progressiva e harmoniosa da sua identidade num projecto
de vida a partir de valores humanos, éticos e cristãos.
EDUCAÇÃO PARA A JUSTIÇA
Privilegiamos o compromisso activo com os mais desprotegidos e
com as vítimas da nossa sociedade, como exigência decorrente do
respeito pela dignidade da Pessoa Humana, promovendo mais VIDA
PARA TODOS.

INTEGRAÇÃO ÉTICA NO MUNDO GLOBAL
Desenvolvemos a consciência da interligação e interdependência da
humanidade e de toda a criação, potenciando o trabalho em rede na
promoção da solidariedade e da esperança como formas alternativas
de globalização.
ESPÍRITO DE COMUNHÃO
Colaboramos na construção da fraternidade evangélica, pela partilha
de dons e acolhimento do outro, promovendo a comunhão de valores e ideais, o sentido de pertença e de estima mútua e a responsabilidade partilhada no compromisso com a Missão comum.

EXIGÊNCIA DE QUALIDADE
Desenvolvemos uma cultura de rigor, exigência e qualidade, para
uma resposta evangélica, coerente e credível, como expressão do
espírito de fé e zelo e compromisso na missão de colaborar com
Deus na transformação do mundo.
Imbuídos do espírito próprio do IRSCM, em fidelidade à Igreja e à
Missão do Instituto, assumimos, em corresponsabilidade, a visão e
princípios deste Ideário, qualquer que seja o ministério em que nos
inserimos.
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