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NA COMPANHIA DAS FILHAS DA CARIDADE  



ASSEMBLEIAS GERAIS AO 
LONGO DOS ANOS 

 

O termo "Assembleia Geral" 
aparece  o f ic ia lmente  nas 
Constituições de 1954, mas 
naquele momento as Assembleias 
tinham apenas objetivo de eleger 
a Superiora Geral e seu Conselho.  
É o caso de Madre Lepicard 
reeleita na Assembleia de 1956 
pelas 46 Visitadoras de então. 

As coisas começaram a mudar na 
Assembleia seguinte, a de 
Pentecostes  de 1962 (54 
Visitadoras). É eleita a Madre 
Guillemin foi eleita. 

 

"Pela primeira vez na história da vossa 
Companhia, a Assembleia que reúne o 
Conselho Geral e as Visitadoras está 
reunida em Roma, e você fez questão de 
vir, com a Madre Guillemin, sua digna 
Superiora Geral, para prestar-nos 
homenagem com seu trabalho e suas 
orações". 

"... Filhas de Deus e filhas da Igreja, 
vocês pretendem ser fiéis a sua vocação 
de servir a Cristo nos pobres, espiritual e 
corporalmente, e para isso sentem mais 
do que nunca a necessidade de "vestir-se 
com o espírito de Cristo" e de "viver 
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Cristo em seus mistérios". É esta 
mesma fidelidade e vossa preocupação 
de levar aos pobres o testemunho 
convincente da caridade da Igreja que 
vos leva hoje a rever vossos costumes e 
tradições e a adaptar as estruturas e os 
métodos de formação das Irmãs. 
(Mensagem do Papa Paulo VI 
para as Filhas da Caridade, 20 
de Maio de 1965). 

 

Á luz dos três documentos: o 
Decreto do Concílio Vaticano II 
Perfectae Caritatis, o Motu Proprio 
Ecclesiae sanctae e a Instrução 
Renovationis causam, o Padre 
Slattery e a Madre Guillemin 
convocaram a Assembleia Geral 
de 1968-1969, para elaborar as 
novas Constituições.  A Sagrada 
Congregação para Religiosos e 
Institutos Seculares outorgou à 
Assembléia Geral o poder de 
l eg i s l ar  e  organ izar  as 
Assembleias Domésticas e 
Provinciais. Nelas poderiam ser 
eleitas as delegadas para a 
Assembleia Geral e elaborar os 
postulados para apresentar. 
Depois vieram as Assembleias de 
1974 e 1979-1980 com o 
objetivo de continuar a revisão e 
a  r e d a ç ã o  d a s  n o v a s 
Constituições e Estatutos. Toda 
esta etapa das Assembleias 



Gerais  ter minou com a 
aprovação, pela Santa Sé, das 
novas Constituições no dia 2 de 
Fevereiro de 1983 

As Assembleias Gerais de 1985 e 
1991 tiveram por finalidade 
refletir sobre a identidade da 
Companhia a partir da vida.    A 
de 1985 convocada pelo Pe. Mc 
Cullen e Madre Roge teve que 
tratar de alguns aspetos jurídicos 
com a publicação do Novo 
Código de Direito Canônico.    A 
Assembleia de 1985 centrou a sua 
reflexão nestes três temas: Espírito 
da Companhia, a evangelização e estilo 
de vida.  O Documento Final: na 
encruzilhada, tentou sintetizar toda 
a reflexão da Assembleia.  A 
Assembleia de 1991, convocada 
por Pe. Mc Cullen e Madre 
Duzan teve que tratar  A Filha da 
Caridade no Mundo e para o mundo de 
Hoje. Nesta Assembleia,  depois 
de ruma reflexão   em comum, 
fórum   redigiu –se e foram 
acrescentados três artigos aditivos 
às constituições e três outros aos 
estatutos e acrescentou três 
artigos extras às Constituições e 
outros três Estatutos;Todos  estes 
artigos foram aprovados foram 
aprovados por Roma em 31 de 
agosto de 1991.  O Documento 
Final teve por título intitulado 
Junto ao Poço de Jacó. 
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Em 1997, pela sexta vez, a 
Companhia, de acordo com as 
suas Constituições, realizou uma 
n ov a  A s s e m b l e i a  g e r a l , 
convocada e presidida pelo Pe. 
Maloney e Madre Elizondo. Nela 
procedeu-se a uma revisão de 
vida Inculturação do Carisma num 
mundo em mutação.  O Documento 
Final, Um Fogo Novo, tentou o 
espírito da Assembleia a toda a 
Companhia. Com o tema 
Chamadas a Revitalizar Pe. Maloney 
e Madre Elizondo convocaram, 
em 2003 toda a Companhia para 
rever as Constituições de 1983.    
O fruto desta Assembleia 
concretizou-se nas Constituições 
renovadas segundo as orientações 
da Igreja, o atual Código de 
Direito Canônico de 1983, o 
carisma dos Fundadores e os 
sinais dos tempos. As Linhas de 
Ação, 2003-2009, elaboradas em 
seguida pelo Conselho Geral, a 
partir das orientações dadas pela 
Assembleia, foram também um 
fruto desta Assembleia. 

Como as Constituições e os 
Estatutos já estão renovados 
perfeitamente parece lógico que 
as próximas, as Assembleias 
Gerais terão uma forma 
marcadamente "pastoral" com o 
método apropriado ao Tema e ao 
objetivo de cada uma delas. O 
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tema da Assembleia Geral de 
2009 foi: Profecia e Esperança aqui e 
agora. O tema de 2015: A Audácia 
da Caridade para um Novo Elã 
Missionário. 

Depois deste breve percurso 
histórico, podemos dizer que as 
Assembleias Gerais, como se 
realizam hoje na Companhia, 
começaram com a Assembleia 
Extraordinária de 1968-1969. 
Desde então, já foram realizadas 
nove Assembleias Gerais. 

 

A Companhia desafiará as Irmãs 
e as Comunidades a se 
comprometerem a ser cada vez 
mais fiéis ao Carisma. Esta 
décima Assembleia, que começa 
amanhã, 29 de Outubro de 2021, 
é uma oportunidade para fazer 
falar os Fundadores. O tema 
"Ephata! Sair Porta a fora... Ir para... 
Encontrar..." permitirá às Filhas da 

Caridade compreender de forma 
mais profunda como suas vozes 
a inda são re levantes.  A 
Assembleia Geral também 
refletirá sobre suas estruturas 
para que estas sejam fiéis ao 
Carisma. Quanto mais o Carisma 
i r r a d i a r,  m a i s  e l e  s e r á 
reconhecido como profético por 
nosso mundo. 

   

 

 

Excertos do Pe. Javier ALVAREZ. A Assembleia Geral de 

2009. Ecos da Companhia, 2009 n°1. pp. 25 e ss.  
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