


Centro de Espiritualidade Jean Gailhac
Costa Nova – Aveiro (Portugal)

Solar da Torre
Braga (Portugal)



Centro de Fontes
Belo Horizonte (Brasil)



Cormaria - Casa de Retiros 
Sag Harbor (New York)

Noddfa (= Refúgio, lugar de boas-vindas e de paz)
Penmaenmawr (País de Gales)





Grupo da Família Extendida SCM
(Área Americana do Oeste)

Encontro Nacional da FASCM
(Área Brasil)

As RSCM prezam muito as amizades e associações de seus 

estudantes, corpo docente, funcionários, famílias e 

colaboradores. 

Todos são convidados a participar da Família Ampliada SCM, que 

engloba todos os que se identificam com o espírito das RSCM e 

que desejam  “partilhar da missão de doação de vida de Jesus 

Cristo.” 

A Família Ampliada SCM atua de várias formas, nas diferentes 

Áreas do Instituto, de acordo com as necessidades locais. 

Alguns grupos reunem-se regularmente para rezar. Já houve 

grupos que fizeram peregrinação à Casa Mãe, em Béziers.  

Em várias Áreas, membros da Família Ampliada trabalham como 

voluntários nos ministérios RSCM e até mesmo desenvolvem 

seus próprios projetos de serviço.

Paulo Jorge Pinto: Coordenador da 
Família Alargada SCM

(Área Portugal)



Grupo JPIC Internacional
Religiosas do SCM

Declaração da Rede JPIC/ONU RSCM 2021

Como mulheres de paixão e compaixão, conscientes da 
nossa interconexão com toda a criação, queremos ser 

uma voz para os que não têm voz, escutando atentamente 
o pulsar do coração de Jesus em toda a criação.  

Nós, RSCM, queremos revelar a ternura de Deus e 
responder aos gritos da Terra e daqueles que se 

encontram nas margens.
Comprometemo-nos a defender estas questões e a 

moldar uma resposta integrada e profética:
✓ Alterações Climáticas/Cuidados da Terra

✓ Desigualdade de Rendimentos - o fosso crescente 
entre os ricos e os pobres (globalmente, a nível 

nacional, localmente)
✓ Direitos Humanos, especialmente capacitar mulheres 

e crianças, e acabar com o tráfico humano

Ir. Verônica Brand
Representante SCM na ONU



Cartas de Gailhac às RSCM
2 volumes

História das Religiosas SCM
4 volumes

Equipe responsável pela Herança e Espiritualidade.
• Atrás: Ir. Marie France Correau (França), Ir. Valéria Erneio

(Moçambique), Ir. Catherine Gough (Irlanda), Ir. Luisa Maria 
Almendra (Portugal).

• Frente: Ir. Rosa de Lima Pereira (Brasil), Ir. Kathleen Connell
(Estados Unidos) e Ir. Beatrice Magaya (Zimbabwe).



Formadoras e Noviças SCM na recepção do grupo 2023 e em outros momentos da vida em comunidade.
Lusaka (Zâmbia)



Jean Gailhac deixou-nos seu legado…

As Religiosas SCM deram continuidade…

Muitos leigos e leigas já estão comprometidos…

E tu, queres fazer parte dele?

Há uma missão que te espera!



Não deixes 

a lamparina apagar, 

pois a missão de Gailhac 

tem de continuar… 

PARA QUE TODOS TENHAM VIDA!



Trabalho elaborado: 

- Subequipe do Legado Espiritual - Ano Jean Gailhac 2022.23

- Equipe de Comunicações Portugal


