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De fato, de 1620 a 1626, Louise de 
Marillac viveu neste distrito e foi 
paroquiana de Saint-Nicolas-des-
Champs. Foi neste bairro que 
Santa Luísa, aos 32 anos de idade, 
conheceu São Vicente de Paulo 
pela primeira vez. O marido de 
Santa Luísa adoeceu e ela o cuidou 
com carinho. Em 4 de Maio de 
1623, Santa Luísa fez um voto de 
ficar viúva caso seu marido 
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morresse. Um mês depois, em 4 
de Junho de 1623, na Igreja de 
Saint-Nicolas-des-Champs, 
Santa Luísa teve sua experiência 
e s p i r i t u a l :  " A  L uz  d e 
Pentecostes". Este é um evento 
maravilhoso para nós: a 
Companhia das Filhas da 
Caridade foi concebida aqui, 
pelo poder do Espírito, no dia de 
Pentecostes, de uma forma 
ainda confusa, mas já certa! 



Eis o que Santa Luísa nos diz sobre sua 
experiência mística: 

 

“No ano de 1623, no dia de Santa 
Mônica, Deus concedeu-me a graça de 
fazer o voto de viuvez, se Ele chamasse 
a Si o meu marido. 

Em seguida, no dia da Ascensão, cai 
num grande abatimento de espírito por 
causa da dúvida se deveria deixar meu 
m a r i d o ,  c o m o  o  d e s e j a v a 
insistentemente, a fim de reparar meu 
primeiro voto e ter mais liberdade para 
servir a Deus e ao próximo.  

Duvidava também se o apego que eu 
tinha a meu Diretor, ausente por muito 
tempo, não me impediria de tomar 
outro e temia estar a isso obrigada. 

E sofria muito também, com a dúvida 
da imortalidade da alma, o que me fez 
ficar, da Ascensão até Pentecostes, 
numa aflição incrível. 

No dia de Pentecostes, participando da 
Santa Missa ou fazendo oração na 
Igreja, de repente, fui esclarecida de 
minhas dúvidas e avisada de que 
deveria permanecer com meu marido 
e, tempo viria em que estaria em 
condições de fazer voto, de pobreza, de 
castidade e obediência, numa pequena 
comunidade, com pessoas que fariam o 
mesmo. Entendi, então, que isso seria 
num lugar dedicado a servir ao 
p r ó x i mo :  n ão  po d i a  p o r ém , 
compreender de que jeito se faria isso, 
porque, haveria idas e vindas. 
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Fui assegurada também, de que 
deveria permanecer em paz quanto 
a meu Diretor; Deus me daria outro 
que, (então) me fez ver, segundo me 
parece e senti repugnância em aceitá
-lo. Entretanto, consenti, afigurando
-se-me que ainda não era hora de 
fazer-se essa mudança.  

 

Minha terceira pena foi-me tirada 
pela certeza que senti em meu 
espírito de que era Deus quem me 
ensinava tudo o que foi dito acima e, 
se Deus existia, não poderia duvidar 
do resto. 

 

Sempre acreditei ter recebido esta 
graça pelo Bem-aventurado Bispo de 
Genebra, por haver desejado muito, 
antes de sua morte, comunicar-lhe 
minha aflição e depois, haver sentido 
grande devoção e recebido, por seu 
intermédio, muitos favores. Naquela 
ocasião, sei ter havido algum motivo 
para crê-lo assim, do que agora não 
me lembro”. 
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