


Ir. Cathy Garcia e formandas do South Central Los 
Angeles Ministry Project: inglês para mulheres 

imigrantes do México e América Central. 
Empoderamento e dignificação.
Área Americana do Oeste (EUA)

Ir. Mary Genino e membros da Coalizão para Abolir a 
Escravidão e o Tráfico: curar, restaurar a dignidade e 

oferecer uma nova vida às vítimas do tráfico humano por 
meio da educação, defesa e capacitação dos 

sobreviventes.
Área Americana do Oeste (EUA)

Ir. Inês Gizzarelli expressando a ternura de Deus junto de 
uma criança migrante e seus familiares, acabados de 

chegar num barco à Ilha de Lampedusa
Lampedusa (Itália)



Ir. Marie Paule Petit, Ir. Bernadette McNamara, 
Ir. Françoise Wyckaert

e Ir. Marie-Jean Barthè (à frente)

Ir. Christiane-Marie Bousquet

e Ir. Thérèse Marie Potelle

Em Béziers (França)

- Animação do coral da paróquia;

- Grupos de oração;

- Acompanhamento a pessoas fragilizadas;

- Preservação e promoção das Fontes SCM;

- Acolhimento a refugiados.

- Colaboração na Comissão de Proteção de 

Menores e Vítimas de Abuso;



Ir. Justina Pompermayer: incansável na 
defesa das mulheres traficadas e do Povo 

da Rua, é pura energia em corpo 
aparentemente frágil.

São Paulo (Brasil)
Ir. Judith Caliman e Ir. Ana Helena Andreão: 

caminhando ao lado do povo, no 
empoderamento das mulheres e em defesa dos 

atingidos por desastres ambientais.
Espírito Santo (Brasil)

Ir. Carlinda da Silva: edificando a 
juventude através do bordado e outras 

artes manuais.
Minas Gerais (Brasil)



Ir. Rita Pessoa: tendo o dom da sinestesia, ajuda os agricultores do semi-árido
brasileiro a detectar os veios d’água para um plantio mais assertivo e, além disso, 

incentiva-os a organizar-se em cooperativas.
Bahia (Brasil)

Ir. Mônica Octaviano Diniz: fundadora do Centro Educacional Comunitário Bom 
Pastor (para crianças) e do Centro Social Achilles Diniz Couto (para adolescentes), 

capacitando humana e tecnicamente milhares de jovens em situação de 
vulnerabilidade e suas famílias, ao longo dos anos.

Minas Gerais (Brasil)



Ir. Margaret McKenna: artista e educadora, colabora na educação e capacitação de 
estudantes da Marymount High School em vista de uma liderança ética, com 

perspectiva global e compromisso com o bem comum.
Área Americana do Oeste (EUA)

Ir. Evelyn Joyce: inglês como segunda língua e assistência a jovens 
latino-americanos. Dignidade, alívio e esperança.

Área Americana do Oeste (EUA)



Ir. Arcenia Escamilla: dons musicais e 
espirituais a serviço das juventudes paroquiais, 

especialmente na oração e discernimento 
vocacional.

Cuernavaca (México)

Ir. Mary Leah Plante e Ir. Angela Milioto: 
acompanhamento a estudantes secundaristas, de origem 

predominantemente latina, com sua presença alegre e por 
meio das diversas mídias sociais.

Los Angeles (Estados Unidos)

Ir. Joyce Mahar (à direita) atua na Residência 
Regina, uma instalação das Irmãs de São José 
de Orange para religiosas que precisam  de 

assistência médica 24 horas por dia. Coordena 
os cuidados oferecidos às Religiosas SCM 

idosas e doentes, garantindo-lhes apoio físico, 
psicológico e espiritual, conforme o desejo do 

Pe. Gailhac.
Los Angeles (EUA)



Comunidade missionária SCM: Ir. Margarida Maria Pinto Coelho, Ir. Teresa de 
Jesus Lopes Fonseca, Ir. Delva Piedade de Oliveira e Ir. Maria de Sousa Lopes. 

Conhecendo, respeitando, promovendo a vida.
Zumalai (Timor Leste)

Centro Umoyo para Viúvas e Órfãos
Lusaka (Zâmbia)



Através do Fundo Global do Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria partilhamos com várias organizações.

Entre outras, partilhamos com o UN World Food Program; o UN UNICEF FUND e Refugee and Migrant Project, Lampedusa and Sicilia



Ir. Myriam Bécourt e Ir. Marguerite-Marie Lyng Ir. Marie France Correau e Ir. Marie-Cécile Pommier

Na França:

- Pastoral de funerais

- Assessoria no Colégio de Cambrai

- Assessoria na Maison d’Enfants, de Béziers

- Administração do Colégio de Paris

- Economato

- Acompanhamento ao discernimento de diáconos

- Coordenação do Grupo Herança e Espiritualidade

- Grupo de partilha bíblica

- Apoio escolar aos refugiados



Ir. Maria de Lourdes Lima: atuante no CEBI – Centro de Estudos Bíblicos, 

ministra cursos de formação bíblica para leigas e leigas.

São Paulo (Brasil)

Ir. Julieta Dias: integra a Comissão de Apoio às Vítimas do Tráfico de Pessoas 

(CAVITP),numa entrevista no Canal Ecclesia

Lisboa (Portugal)



Ir. Maria de Lourdes Machado (brasileira), Ir. Margaret 
Fielding (Irlandesa) e Ir. Terezinha Cecchin (brasileira): em 
diferentes momentos, “madres gerais” (= líderes) do IRSCM 

universal. Vidas dedicadas à formação das companheiras. Vidas 
a serviço da Vida!

Ir. Lúcia de Araújo: após anos entregando-se às juventudes e ao movimento JPIC – Justiça, Paz e 
Integridade da Criação, dedica hoje a sua vida à formação de lideranças leigas: Ministros da 

Eucaristia, Cursos Bíblicos, Liturgia etc.
São Paulo (Brasil)



Ir. Mary Genino e Ir. Joan Treacy: presença no mundo universitário, 
perpetuando a tradição e o carisma do IRSCM. Diversidade, equidade e 

inclusão garantem que todos tenham a oportunidade de elevar seu 
potencial e vida ao máximo.

Los Angeles (EUA)

Ir. Lourdes Galeazzi: colaboração com a missão da Sociedade São 
Vicente de Paulo junto aos pobres e indígenas, no México. A construção 
de parcerias para promover a vida é um dos legados de Jean Gailhac às 

Religiosas SCM.
Morelos (México)



Ir. Elizabeth O’Keefe (no detalhe) e Ir. Virgínia Garza (sem foto): sua 
presença nas prisões dos Estados Unidos e do México afirma a dignidade da 
pessoa humana, acompanha os prisioneiros no crescimento da fé e defende 

um sistema prisional que reabilite e eduque os infratores.
Área Americana do Oeste (EUA)

Ir. Maria Coronel: além de incentivar grupos de oração e conduzir serviços de 
comunhão dominical nos bairros de Cuernavaca (México), prepara e distribui 

medicamentos à base de ervas e orgânicos para pessoas necessitadas, 
promovendo a medicina alternativa e sua abordagem mais holística para a 

cura e o bem-estar.
Área Americana do Oeste (EUA)



Acolhida, assistência e formação aos imigrantes
Área Americana do Leste (EUA)

Religiosas escrevendo cartas ao Congresso dos EUA: denúncias 
e anúncios proféticos em defesa da vida!

Área Americana do Leste (EUA)

RSHM Life Center
New York (EUA)



Ir. Joanita José Vasco: em tempos de 
pandemia do Covid19, como Técnica em 
Medicina Geral, coloca-se a serviço dos 

que dela necessitam.
Beira (Moçambique)

Ir. Aélita Otávia da Silva: Religiosa SCM brasileira 
enviada à Àfrica, comprova a internacionalidade 

do Instituto e serve às pessoas com necessidades 
especiais na Escola Santo Mulumba, na Zâmbia.

Choma (Zâmbia)

Religiosas do SCM - abertura da RSHM LIFE Care 
Center Clinic - na defesa da vida e dignidade do 

povo zambiano
Chinhoyi (Zimbabwe)



Religiosas do SCM – celebrando e rezando pelas
mulheres que sofrem no dia 07 de Abril, dia da
Mulher Moçambicana

(Moçambique)

Ir. Valéria Erneio
Acolhimento a refugiados do Congo. 

Ministério de caridade na Cáritas
(Moçambique)

Ir. Sipiwe, Margaret, Coltrida e Valéria  
na celebração dos Votos Perpétuos da Ir. Margaret.

(Zimbabwe)



Ir. Isabel Lima - Via Sacra 
Comunidade Paroquial 

Paróquia da Murtosa (Portugal)

Ir. Helena de Jesus- Catequese
Comunidade Paroquial

Covilhã (Portugal)

Irmãs Fernanda, Elvira e Mercês 
Celebração de 60 anos de 

Vida Consagrada da Ir. Mercês
Paróquia de Cabeço de Vide (Portugal)

Irmãs Isabel, Lucinda, Helena, Mª Lúcia e Conceição 
Celebração de 25 anos de presença RSCM

Paróquia da Costa Nova (Portugal)



Religiosas do Sagrado Coração de Maria
Província Europeia do Norte



Equipe do Centro Provincial da Área Brasil: múltiplas 
idades, etnias, gêneros e competências ao serviço da 

missão compartilhada de promover a vida.
(Brasil)

Diretoras e diretores das Escolas SCM 
espalhadas por diversos países dos vários 
continentes: ajudando a construir pessoas 

segundo o coração de Deus e as necessidades 
do mundo contemporâneo.

(Encontro em Roma)

Religiosas SCM e Leigos - Direções dos 
Ministérios Coorperativos de Portugal 

educando os jovens e colaborando com Deus na 
transformação do mundo

(Portugal)



Ir. Ines Gizzarelli (1ª esq.)
Presença numa Comunidade Intercongregacional

Lampedusa (Itália)

Ir. Margaret Fielding (mesa 11)
Assembleia Geral dos Superiores Maiores

Roma (Itália)

Ir. Lucilene de Oliveira: servindo aos povos 

indígenas, como membro de uma comunidade 

inter congregacional.

Mato Grosso (Brasil)



Ir. Manuela Queirós e Ir. Julieta - Participando
na Conferência Internacinal dos Oceanos

Lisboa (Portugal)

Ir. Virginia Dorgan: Coordenadora do Movimento JPIC 
- Justiça, Paz e Integridade da Criação –

visitando Portugal.

Ir. Veronica Brand: Representante do 
IRSCM junto da ONU em defesa do fim 

da guerra na Ucrania
(New York - USA)



Ir. Maria Helena Morra: assessoria à REPAM (Rede Eclesial 
Panamazônica) e à CLAR (Conferência Latino-Americana e 

Caribenha de Religiosos e Religiosas).
(Área Brasil)

Ir. Paré Moreira (1ª lado direito Papa): encontro com o 

Papa Francisco por ocasião do Sinodo da Amazónia.

Roma (Itália)

Reuniões de reflexão conjunta sobre Sinodalidade, 

envolvendo Irmãs, Colaboradores, jovens e crianças. 

(Área Brasil)



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


