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Missão  

Durante a vida dos Fundadores, 
São Vicente de Paulo foi 
reconhecido como "superior e 
diretor da Confraria das Servas 
dos Pobres da Caridade"; foi ele 
quem fez o pedido às 
autoridades eclesiásticas e civis 
para que a Confraria da 
Caridade fosse reconhecida, e 
cada vez enfatizou que as 
primeiras servas dos pobres 
vivessem juntas "sob a direção 
da Sta. Luísa de Marillac, viúva 
do falecido Sr. Le Gras", que 
também estava encarregada da 
formação.  

 

O Regulamento de 1655 
descreve a tarefa do Superior 
nos seguintes termos: "A 
Superiora terá toda a direção da 
dita Confraria com o Superior 
Geral... ela será como a alma 
que animará este corpo, fará 
c o m  q u e  o  p r e s e n t e 
regulamento seja observado, 
receberá na dita Confraria 
aquelas que ela achar 
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conveniente... e as treinará em 
tudo o que diz respeito ao seu 
trabalho, mas particularmente 
na prática das virtudes cristãs e 
apropriadas ao seu estado, 
instruindo-as mais pelo seu 
exemplo do que pelas suas 
palavras,  as enviará,  as 
recordará, as conservará e as 
utilizará em tudo o que diz 
respeito ao fim da referida 
confraria, não somente na 
paróquia onde a referida 
confraria será estabelecida, mas 
também em todos os lugares 
para onde as enviará, todas com 
o conselho do referido Diretor. É 
claro que ela tinha total 
r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l a 
Companhia que ela dirigiu com 
o "conselho do referido diretor".  

 

Os Estatutos do 
Padre Bonnet  
tate detalham os deveres do 
Superior Geral da seguinte 
forma: "A Superiora terá a 
direção de toda a Companhia 



com o Superior Geral da 
Congregação da Missão... ela 
velará cuidadosamente por 
t o d a s  a s  p e s s o a s  d a 
Comunidade, as aplicará nos 
exercícios de seu instituto, as 
enviará aos lugares onde têm 
estabelecimentos, ou aos que 
serão feitos novos, e as chamará 
de volta quando julgar 
oportuno, tudo isso por 
conselho da Superiora ou 
Diretor acima mencionado e 
dos oficiais da Comunidade.   

 

Estes Estatutos foram colocados 
em prática até 1954, quando as 
novas Constituições entraram 
em vigor, que estipulavam as 
responsabilidades da Superiora 
Geral, nos nºs 105 e 106: "A 
direção da Companhia pertence 
ao Super ior  Gera l  da 
Congregação da Missão a quem 
todas as Filhas da Caridade 
fazem o voto de obediência. O 
referido Superior Geral possui 
sobre eles o duplo poder de 
domínio e jurisdição. O governo 
imediato e a administração 
geral da Companhia são 
exercidos pelo Superior Geral, 
com seu Conselho, que é 
presidido pelo referido Superior 
Geral da Congregação da 
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Missão, ou, em sua ausência, 
pelo Diretor Geral. O governo 
imediato da Superiora Geral 
exerce seu poder sobre todas as 
Províncias, casas e pessoas da 
Companhia, de acordo com as 
Constituições e Regras.  

 

As Constituições enumeram as 
responsabilidades do Superior 
Geral: "cuida da administração 
dos bens da Companhia, preside 
as sessões do Conselho e a 
Assembleia de Eleições, com o 
consentimento do Conselho, 
nomeia as Visitadoras... as Irmãs 
Serventes, as Diretoras dos 
Seminários,  as primeiras 
Secretárias... e nomeia o Diretor 
G e r a l  e  o s  D i r e t o r e s 
Provinciais... faz a visita 
canônica... A constituição, 
divisão, união e supressão das 
P rov ínc ia s  per t encem à 
Superiora Geral, com o 
consentimento da Superiora 
Geral e seu Conselho..." (cf. nº 
111), mas eles não dão mais 
detalhes sobre o cargo da 
Superiora Geral. (cf. n°111). 

As presentes Constituições são 
muito precisas sobre as 
responsabilidades da Superiora 
Geral e sua relação com a 
Superiora Geral. 
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The O primeiro Regulamento 
prevê que a Superiora Geral 
seja eleita "de três anos em três 
anos, por uma pluralidade de 
votos, no dia seguinte ao 
Pentecostes, na presença do 
Superior Geral da Missão ou 
de um sacerdote da referida 
Missão". As primeiras eleições 
na Companhia aconteceram 
em 8 de Agosto de 1655. De 
fato, não houve eleições, mas 
indicações "porque, pela 
primeira vez, coube àquele que 
estabeleceu a referida confraria 
nomear os referidos oficiais", o 
próprio São Vicente nomeou 
Santa Luísa como Superiora 
vitalícia e os três oficiais por 
um ano. A mesma situação 
ocorreu em 1660, após a morte 
de Santa Luísa. Ainda é o 
próprio São Vicente que 
nomeia a Superiora Geral, 
Marguerite Chétif, por três 
anos. 

 

As oficiais foram eleitas pela 
primeira vez em 22 de Maio de 
1657. São Vicente explica a 
maneira de fazê-lo, ou seja, "é 
proceder na forma dos apóstolos" 
quando eles deveriam escolher 
alguém no lugar de Judá, eles 
propuseram dois nomes. Para 
cada ofício (assistente, tesoureira e 
despenseira), foram propostos dois 
nomes e as Irmãs presentes na 
Conferência que tinham mais de 
quatro anos de vocação, disseram, 
uma após outra, em voz baixa ao 
ouvido de São Vicente, o nome da 
escolhida. O mesmo método de 
eleição foi usado em 1660, mas 
desta vez as eleitoras tinham que 
ter pelo menos seis anos de 
vocação.  

 

Ao longo da história da 
Companhia, até 1954, esta foi a 
única maneira de eleger a 
Superiora Geral e as três irmãs de 
ofício. A Superiora Geral, em sua 
carta de 2 de Fevereiro, anunciou 
que no dia seguinte a 

Eleição  
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Pentecostes esta ou aquela Irmã 
de ofício estava terminando seu 
mandato, ela convidou as Irmãs 
a rezar e as de Paris e arredores 
foram à Casa Mãe para as 
eleições.   

Em 1956, foi realizada a 
primeira Assembléia Geral na 
história da Companhia e da 
Superiora Geral foi eleita pela 
primeira vez pela Assembleia 
para um mandato de seis anos.  
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