
 

 

 

 

 

 

 

    O grupo - Grande Família do Sagrado Coração - é 

formado por leigos, desejosos de viver a 

espiritualidade do Sagrado Coração e de deixar-se 

guiar por Madre Clélia, que coloca o Sagrado Coração 

de Jesus acima de tudo. Ele é o Mestre por excelência: 

“Aprendei de mim que sou manso e humilde de 

coração” (Mt 11, 29). 

 

  

 

 

 

Grande Família do Sagrado Coração  

 

    A Família GFASC teve início no ano de 1994, na Província do Paraná – Brasil – com a finalidade 

de formar uma Grande Família, ligada ao Carisma de Madre Clélia e à Espiritualidade do Instituto 

das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus. Hoje está presente na Itália, Brasil, Estados Unidos, 

Argentina, Chile, Uruguai, México, Moçambique, Albânia, Suíça, Taiwan, Benin e Filipinas.  

 

    A Grande Família do Sagrado Coração – GFASC – é uma missão com a principal tarefa de 

consagrar a família ao Coração de Jesus e de viver a vida cristã com autenticidade. Esta experiência 

é dada a todos que desejam conhecer o Coração de Jesus, amá-Lo e anunciá-Lo. É já para tantas 

famílias e para tantas pessoas uma Luz e uma Esperança de vida nova.  

 

    Pertencer à Grande Família do Sagrado Coração é viver um programa de vida que envolve toda a 

existência. É ter uma fisionomia específica, que leva a testemunhar o amor ao Coração de Jesus em 

qualquer ambiente da sociedade.  

 

    A Família GFASC oferece alguns meios para o crescimento espiritual: Direção Espiritual, 

Encontros de Formação, de Oração, Cursos de Espiritualidade, Exercícios Espirituais, 

Peregrinações, Momentos fraternos em nível nacional e internacional, com a finalidade de 

aprofundar o caminho espiritual, carismático e fraterno.  

 

    Cada pessoa que participa do grupo GFASC deve empenhar-se a realizar um apostolado, mesmo 

que pequeno, como serviço à Igreja e ao Instituto, segundo as possibilidades de cada um: diáconos 

permanentes, catequistas, ministros da Eucaristia, ajuda nas pastorais da paróquia, no serviço 

social,...” Todos temos algo, uns mais, outros menos, para dar aos outros”.  

 

    As pessoas idosas ou doentes do grupo exercitam seu apostolado, oferecendo ao Coração de Jesus 

suas orações e seus sacrifícios. Estas pessoas fazem parte da Grande Família GFASC, de modo todo 

especial e são chamadas a constituírem o grupo “GFASC orante”.  

 

    O convite para participar da Grande Família do Sagrado Coração é dirigido a cada membro da 

 

 



família: marido, mulher, filhos, enfim, a toda pessoa que deseja viver os valores cristãos, 

consagrando sua vida ao Coração de Jesus. É uma experiência que inicia na família, dentro da 

própria casa, na realidade cotidiana, vivendo a caridade, o acolhimento, a escuta, o respeito, o 

perdão. Aos poucos, os membros da família estarão agindo animados pelos sentimentos de Jesus.  

 

    Pertencer à Grande Família do Sagrado Coração não deve ser motivo para nos afastar da paróquia; 

pelo contrário, será incentivo para sermos paroquianos mais envolvidos na ação pastoral da Igreja e 

testemunhas da fé em Jesus. “A fé se fortalece doando-a” (Redemptoris Missio, 2).  

 

    Queremos, na Família GFASC, transformarmo-nos em pessoas que vivem o Evangelho, como os 

discípulos de Jesus, Apóstolos do seu Reino.  

 

    O grupo GFASC tem como objetivo Geral reconstruir a sociedade, a família, cada pessoa, pela 

oração e serviço ao irmão, buscando na Fonte Eterna, que é o Coração de Jesus, a verdadeira vida de 

FÉ e de AMOR, para evangelizar as realidades da família, da sociedade e das novas formas de 

pobreza, deste III Milênio. 
 

 

 
Coordenação Geral  
 

 

    O Casal Coordenador Geral, juntamente com a Irmã Coordenadora tem a responsabilidade de 

organizar e animar as atividades do GFASC no ambito geral.  
    

 


