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NA COMPANHIA 



Em 1633, quando Santa Luísa, 
sob a inspiração do Espírito 
Santo e sempre guiada por São 
Vicente de Paulo, reuniu as 
primeiras Filhas em sua casa; as 
Confrarias da Caridade estavam 
sob a direção das Senhoras e as 
Filhas realizavam o serviço de 
pessoas doentes, até o dia em que 
cada grupo teria sua autonomia. 
A primeira Regra da 
Companhia das Filhas da 
Caridade, escrita em 1645, fala 
de quatro oficiais (a expressão 
"oficiais" será posteriormente 
substituída por "conselheiras" no 
século XX): 

"A referida Confraria será composta de 
viúvas e solteiras. Devem eleger quatro 
dentre elas, por maioria de votos de três 
e m  a n o s ,  p a r a  s e r e m  a s 
conselheiras, A segunda será a 
Assistente da Superiora e representá-la-
á na sua ausência... A terceira servirá 
de tesoureira, fará as contas e guardará 
o dinheiro... A quarta fará a despesa, e 
proverá as necessidades comuns da 
Companhia... Elas servirão de 
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conselho à  referida 
superiora".  

 

Minhas queridas filhas, pela 
graça de Deus, um princípio de 
organização e fundamento 
introduzidos pela Providência, 
em vossa Companhia, através 
da criação deste pequeno 
Conselho. (A Companhia das 
Filhas da Caridade nas origens, 
doc. 441, p. 447, em 28 de 
junho de 1646) "e em abril de 
1651, São Vicente falou 
novamente sobre a escolha 
dos oficiais: "... (a escolha 
destas Irmãs) Porém, é de 
extremo interesse fazer bem a 
escolha e também é importante 
mudá-las, a fim de que sejam 
várias as que se formem para os 
cargos e possam dar bons e 
s ó l i d o s  c o n s e l h o s .  ( A 
Companhia das Filhas da 
Caridade nas origens, doc.519, 
p. 658, em 13 de abril de 1651). 

 



Os Estatutos da Companhia 
serão revistos várias vezes, mas o 
número e a função dos 
dirigentes (Conselheiras) 
não mudarão. Isto deveria durar 
dois séculos, até 1917, quando o 
novo Código de Direito 
Canônico (1917) prescreverá a 
revisão das Constituições de cada 
Instituto. Isto durou até 1954. 

 

As Constituições de 1954 
estabelecem que o Conselho da 
Superiora Geral é composto 
por seis Irmãs de diferentes 
nacionalidades e línguas e 
enfatizam que as Conselheiras 
são eleitas após a eleição da 
Superiora Geral, para um 
mandato de seis anos. Elas 
podem ser reeleitas pela próxima 
Assembleia Geral, para um novo 
mandato de seis anos. 

 

As Constituições e Estatutos 
de 1970 e 1975 são frutos da 
Assembleia Geral de 1968/1969. 
Elas se baseiam nos documentos 
do Concílio Vaticano II e do 
Estado: "As Conselheiras Gerais 
formam o Conselho da Superiora 
Geral. Eles a ajudam no governo 
da Empresa, na fidelidade às 
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Constituições e Estatutos... São 
de diferentes nacionalidades e 
idiomas e seu número pode 
variar de acordo com as 
necessidades da Companhia". 

 

 O Estatuto 68 (1975) 
estabelece: "As Conselheiras 
Gerais, em número de oito, 
representam um ou mais grupos 
linguísticos: alemão, inglês, 
espanhol da Espanha, espanhol 
da América Latina, francês, 
italiano, português, eslavo". 

 

As Constituições de 1983 
estipulam: "As Conselheiras 
Gerais, em número de oito 
representam o Conselho da 
Superiora Geral. Elas a auxiliam 
no governo da Companhia ... 
Elas são eleitas pela Assembleia 
Gera l  . . .  E las  são  de 
nacionalidades e idiomas 
diferentes". 

 

A Assembleia Geral de 1997 
fixou seu número em dez: 
acrescentando mais um para a 
África e mais um para a Ásia 
mas, em 2009, foi decidido 
voltar a oito em número, de 
acordo com os grupos aos 
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quais pertencem, reduzindo 
o número de Conselheiras para 
a Europa. Esta mudança foi 
feita durante a Assembleia 
Geral de 2015 (ver foto). 
Sempre a  serv i ço  da 
Companhia, as Conselheiras 
Gerais refletem juntas 
s o b r e  a s s u n t o s 
importantes e são um 
v í n c u l o  e n t r e  a s 
Províncias e a Superiora 
Geral (cf. Estatuto 49, 
Emenda às Constituições e 
Estatutos de 2004.  

O estatuto 49 emendado e 
aprovado pela Assembleia Geral 
de 2009, então especifica: 

“O número de Conselheiras gerais 
é  deter minado em cada 
Assembleia geral, segundo as 
necessidades da Companhia. A 
Superiora geral com o seu 
Conselho, depois de consultar as 
Visitadoras durante o encontro 
inter-assembleias.” 

 

Retirado do livro da “Gênese da Companhia,” Documento: “A 

Origem da Companhia das Filhas da Caridade,” e os textos 

das Constituições e Estatutos. 
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