A

DAS FILHAS DA CARIDADE

De acordo com as vicissitudes
da história, a Casa Mãe, o
principal estabelecimento da
Companhia, muitas vezes teve
que mudar seu domicílio. No
início, a Casa Mãe eram as
várias casas de Santa Luísa.
Quando conheceu o Sr. Vicente
- no final de 1624 ou início de
1625 - Santa Luísa morava na
rue Courteau-Vilain. Após a
morte de seu marido, Monsieur
Le Gras, em Dezembro de
1625, Santa Luísa mudou-se
para a paróquia de SaintNicolas du Chardonnet, hoje
rue du Cardinal Lemoine, onde
vemos, no nº 43, uma pequena

casa com apenas duas janelas na
frente, com uma porta baixa que
leva a ela.
De 1626 a 1631, Louise de
Marillac teria tido três casas
sucessivas na rue Fossés-SaintVictor... Foi aqui que ela reuniu
as primeiras Filhas da Caridade,
em 29 de Novembro de 1633.
Muito rapidamente, esta casa
tornou-se muito pequena e, em
1636, as Irmãs se mudaram para
La Chapelle, ao norte de Paris.
Hoje, a localização desta casa é
2, rue Marx Dormoy.
Em 1641, São Vicente alugou
uma casa para as Filhas da
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Caridade em Faubourg SaintDenis, perto do Priorado de SaintLazare, e em 1653, o contrato de
aluguel foi alterado para um
contrato de venda.
Em 1789, a Revolução irrompeu e
em 6 de Abril de 1792, todas as
Congregações foram suprimidas.
Em Novembro de 1793, depois de
ter vivido em diferentes casas em

Paris durante este período
revolucionário, a Irmã Deleau,
Superiora Geral, retornou à sua
família.
Assim que a calma foi
restaurada, a Irmã Deleau foi
para Paris com a intenção de
reunir a Comunidade. Ela
alugou uma casa em 445, rue
des Maçons-Sorbonne (agora
rue Champollion).
Em 1797, ela recebeu lá as
postulantes, alguns dos quais
vinham pela segunda vez. “Foi
somente em 1800 que ela
obteve autorização oficial para
se reagrupar. Um decreto do
Ministro do Interior, J.A.
Chaptal, de 12 de Dezembro de
1800, declara em seu primeiro
artigo: "Citizen Deleau (antigo
Superior
das
Filhas
da
Caridade) está autorizado a
treinar alunos para o serviço de
hospitais. Uma casa no Vieux
Colombier,
um
antigo
estabelecimento dos órfãos da
Mãe de Deus, criado em 1650
por M. Olier, pároco de Saint
Sulpice, foi colocada à sua
disposição para este fim. As
Irmãs entraram em 20 de
Janeiro de 1801.
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Por várias razões, no início
de 1813, o Ministro dos
Assuntos
Religiosos
ofereceu-lhes o Hôtel de
Châtillon na Rue du Bac.
De fato, um decreto
imperial de 25 de Março
de 1813 pediu à Cidade
de Paris que adquirisse o
Hôtel de Châtillon (rue du
Bac) e acolhesse as Filhas
da Caridade que haviam
sido instaladas na rue du
Vieux Colombier no final
da Revolução.
Entre o decreto de Março
de 1813 e a chegada das
Irmãs em Junho de 1815,
foi construída a capela,
bem como o edifício em
frente à mesma na Cour
Sainte Marie.
Entre 1843 e 1845, foi
realizada uma construção
muito importante. Este era
o "Seminário", construído
ao noroeste do hotel, ao
longo da rue de Babylone.
Em 1849, foi construída a
primeira extensão da
Capela.
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Em 1854, o hotel na Rue du Bac
128 , agora 136, foi comprado e
em 1856 foi construída a sala de
conferências.
Para o centenário das Aparições,
em 20 de Abril de 1930, a Capela,
completamente
renovada
e
ampliada, foi abençoada.
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