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"TIVE FOME ... ESTAVA ENFERMO ... " 

São Mateus, no final do seu Evangelho, traz um 
belo sermão de Jesus Cristo. É sobre o Juízo Final. 
Nesse sermão, Jesus apresenta-se como supremo 
Juiz que vai dar a cada um a sua recompensa. Tudo 
o que tivermos feito aos outros foi ao mesmo Jesus
que o fizemos, porque todos os homens fazem parte 
do seu Corpo Místico. 

Em todas as épocas da Igreja houve santos e 
santas que se preocuparam com as necessidades 
materiais dos seus irmãos. Mas é lógico que uns cha
maram mais a atenção neste campo do que outros 
que o Senhor conduziu por outros caminhos. Para 
chegar ao céu muitos são os caminhos que lá po
dem conduzir. 

Na primeira metade do século XVII, o Senhor sus
citou uma mulher de carácter forte e decidida a levar 
por diante uma grande obra em favor dos pobres. 
Não é fácil encontrar na rica hagiografia uma vida 
tão bela e tão generosa neste campo da caridade 
para com os mais necessitados. 

É certo que no seu tempo já existiam associa
ções e pessoas que praticavam este apostolado, mas 
nenhuma que se saiba tão decidida e forte, com tan
to desprendimento de si mesma, com tão generosa 
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No fim do século XVI, nasceu em França Luísa de Marillac, 
a protagonista desta história. 

entrega como esta que nascerá por obra de duas 
grandes almas que a Divina Providência uniu para 
uma empresa comum: São Vicente de Paulo e Santa 
Luísa de Marillac. 

O século XVI foi bastante turbulento, sobretudo 
na segunda metade, e muito rico em acontecimentos 
para a Igreja pela riqueza de santos que neste tempo 
floresceram, particularmente em Espanha, França e 
Itália. 

À França - "a primogénita da Igreja", como tem 
sido chamada - chegam, procedentes de Espanha e 
de Itália novos ares de renovação com os carmelitas, 
jesuítas, capuchinhos e oratorianos ... 

Foi por esta altura e neste solo que viu a luz do 
dia a nossa protagonista. 

O MISTÉRIO DO SEU NASCIMENTO 

Não obstante os muitos estudos que têm sido fei
tos em torno desta grande santa da caridade, ainda 
restam muitos pontos obscuros no seu nascimento. 

Seu pai chamava-se Luís de Marillac e pertencia 
a uma das mais nobres famílias de França. 

Santa Lu í sa nasceu a 12 de Agosto de 1591 , mas 
ignora-se o nome da mãe. O pai casou em 1584, mas 
não teve filhos desse matrimónio e a esposa morreu 
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Para receber esmerada educação, o pai internou-a 
no Convento Real de Pissy. 

quatro anos mais tarde. 
Para legitimar o nascimento de Luísa, há quem 

diga que o pai voltou a casar-se em segundas nú
pcias, mas não parece exacta esta notícia. O certo é 
que ela sempre se chamou Luísa de Marillac, filha de 
mãe desconhecida. 

Luís de Marillac, apesar da sua atarefada vida, 
teve de viajar bastante porque foi encarregado de 
diversas missões, muito delicadas e frequentes. Mes
mo assim, preocupou-se sempre com a sua filha, com 
grande interesse e como bom pai, rico e virtuoso, 
como consta de muitos documentos da época. 

Em 1595, seu pai contraiu segundas núpcias com 
Antónia Le Camus. Será que a madrasta se preocu
pou com a enteada? Não abundam os documentos 
que o confirmem. Seu pai, sim, que seguiu sempre 
muito de perto a educação da filha, nunca lhe faltan
do com a necessária ajuda económica. 

Para receber uma educação esmerada, o pai in
ternou-a no famoso convento real de Pissy, dirigido 
por religiosas dominicanas. Neste convento se edu
cavam as meninas e jovens de famílias distintas, que 
por isso gozavam de grande prestígio. 

Foi aí que recebeu uma esmerada educação, so
bretudo no campo cultural, pois até estudava latim e 
filosofia. Quando for religiosa e fundadora, mesmo 

- 7 



sem querer, esta profunda cultura que possuía virá • 

bem ao de cima nos seus escritos e conversas. 

"MARCADA PELA CRUZ ... " 

Não foi fácil a vida desta menina-bem, pelas cir
cunstâncias que rodearam o seu nascimento, infân
cia e adolescência. 

Ela mesma, recordando os seus anos duros, es
creverá mais tarde: "Deus concedeu-me o favor de 
me ensinar ser sua vontade que eu fosse a Ele pela 
cruz. A sua bondade quis que eu fosse marcada pela 
cruz desde o nascimento, e nunca me deixou sem 
ocasiões de sofrer". 

Por ser órfã de mãe, foi internada desde muito 
pequenina num convento, onde se levava uma vida 
bastante dura, embora fosse para "meninos-bem". E 
o pior, nesta idade, é que não tinha o carinho duma 
mãe ... 

No convento, dedicou-se ao estudo e a aprender 
latim sob a direcção de uma tia-avó que tinha o mes
mo nome que ela, Luísa de Marillac, a qual era uma 
sumidade em cultura do seu tempo. 

Dominará tão bem o latim que o próprio S. Vicen
te de Paulo, nalgumas das suas cartas, quando lhe 
iazia uma citação em latim, diria: "Não traduzo. A 

s -

Aos 15 anos já estava em casa de uma boa senhora, 
numa espécie de "lar-escola " para aprender 

tudo o a mulher deve saber. 
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senhora entende bem o latim". 
Em breve lhe sobreviria uma outra nova prova: a 

morte prematura de seu pai, a quem amava com toda 
a ternura do seu coração. Foi em 1604, quando ela 
tinha apenas 13 anos. 

Então tiraram-na do Colégio. Quem? Porquê? São 
tudo interrogações que não encontram resposta fá
cil. Talvez o seu próprio pai, antes de falecer, por ter 
dificuldade em pagar as propinas que, naturalmente, 
seriam bastante elevadas. Ou então tiraram-na de
pois da morte do pai, pelo mesmo motivo. 

O certo é que aos 15 anos já estava numa casa, 
uma espécie de "lar-escola", com outras meninas como 
ela na companhia duma boa senhora que lhes ensina
va os lavares próprios que toda a mulher deve saber. 
Também neste tempo a cruz a acompanhava ... 

PORQUE NÃO RELIGIOSA? 

Luísa é a admiração de quantos a contemplam e 
com ela convivem: elegante, culta, piedosa, delica
da, bela. Sobretudo, encerra em si uma alma que é 
um primor. 

Sente-se abandonada pelos parentes, de tal modo 
que quase se envergonha do seu nobre apelido de 
mãe desconhecida. De facto, nenhum desses paren-

10 -

Um dia perguntou-se: "não quererá o 
Senhor que siga a vida religiosa?" 
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tes faz nada por ela, apesar de muito bem instalados 
na vida. É mesmo uma Marillac abandonada. 

Mas Deus cuida dela, e aquela boa senhora que 
a recebeu em sua casa juntamente com outras jo
vens faz o papel de verdadeira mãe para todas elas. 

Por outro lado, Luísa, adornada de muitas quali
dades e de uma profunda cultura, é acima de tudo 
uma rapariga muito ajuizada, dotada de um equilí
brio quase impróprio para a sua idade. 

Ela própria anima as outras jovens a fazer algu
ma coisa para ajudar a economia da dona da casa. 
Dedicam-se a fazer trabalhos em croché, muito pri
morosos, que depois vendem por bom preço. 

Luísa sabe pintar, conhece música e tem umas 
mãos de anjo para tudo o que pretende fazer. As ou
tras raparigas sentem-se satisfeitíssimas a seu lado 
e todas procuram imitá-la. 

Um dia interroga-se: "O mundo e os meus aban
donaram-me, mas Deus não. Não quererá o Senhor 
que eu siga a vida religiosa?" 

Rezou bastante, e como conhecia as Madres 
Clarissas . . .  pediu para a admitirem como noviça. Mas 

não foi admitida pela sua débil saúde. Esta realmen
te nunca ioi robusta. Foi sempre muito delicada, em
bora isso não a impedisse de levar uma vida bastan
te atarefada. 
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Sentiu muito na alma esta recusa, porque já tinha 
admitido a ilusão do seu ingresso. O Director espiri
tual disse-lhe que o Senhor lhe tinha destinado uma 
outra grande missão que lhe revelaria mais tarde. 

UM CASAMENTO DE COMPROMISSO 

Os familiares de Luísa tinham-na esquecido bas
tante, mas quando chegou a altura de tomar estado, 
parece que se animaram a intrometer-se demasiado 
e fazer de casamenteiros. 

Luísa, como todos os Marillac, era adornada duma 
beleza rara. Os retratos que chegaram até nós apre
sentam-na assim: Boca pequena, lábios finos, olhos 
transparentes, boa estatura ... 

Quanto a bens materiais, eram bem poucos os 
que possuía. Apenas uma pequena renda que o pai 
lhe deixara, mas para compensar esta pobreza, vi
nha em sua ajuda a linhagem da sua nobreza mais 
distinta da nação. 

Não sabemos quem arranjou o seu casamento 
com o jovem António Le Gras, que era apenas o se
cretário da rainha Maria de Médicis, a quem se apre
sentava um futuro bastante promissor. 

O casamento, com pouco entusiasmo da parte de 
Luísa, celebrou-se na igreja de S. Gervásio de Paris, 
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Aos 22 anos casou-se com o jovem António Le Gras. 
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a 5 de Fevereiro de 1613. Luísa tinha 22 anos com
pletos. Assinaram a acta e serviram de testemunhas 
uma série de ilustres personagens ... que vinham pre
encher a pobreza do seu dote. Para Luísa foi tam
bém com certa amargura que teve de assinar, depois 
de tanto nome ilustre, um documento onde constava 
a sua ascendência: "Luísa de Marillac, filha natural 
de Luís de Marillac, senhor de ... e de mãe desconhe
cida." 

Poucas notícias nos ficaram de António Le Gras: 
gozava de pouca saúde e possuía um temperamen
to colérico. Bastava a menor contrariedade para lhe 
causar uma enorme irritação. 

Nos finais de Outubro, Luísa teve a alegria de ver 
o seu pequenino Miguel que seria uma cruz dema
siado pesada para ela durante toda a sua vida. 

UM TÚNEL MUITO ESCURO 

Muitos santos têm passado por provas muito du
ras. Os grandes santos do Carmelo tinham disso uma 
grande experiência: Santa Maria Madalena de Pazzi 
passou 40 anos na "cova dos leões", padecendo ter
ríveis tentações ... S. João da Cruz descreveu num 
dos seus preciosos livros "as noites escuras do espí
rito" por que ele mesmo passou. 
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Luísa, como muitas outras afmas chamadas à perfeição, 
passou por duras provações. 

Luísa de Marillac, uma vez passadas as duras 
provas que agora vamos apenas recordar, podia di
zer como a grande carmelita espanhola Teresa de 
Ávila, depois de ter sido duramente provada pelo 
Senhor: - "Assim trato Eu aos meus amigos", disse
-lhe o Senhor. E ela respondeu: "Por isso tendes tão 
poucos". 

Luísa entregou-se em cheio à leitura de bons li
vros que então estavam muito em moda na sua terra. 
Isto e outras provas parece que a levaram a um con
ceito pouco ortodoxo sobre a graÇa e o pecado, a 
bondade e a justiça divinas ...  

Chegaram até nós preciosas cartas trocadas en
tre ela e os seus directores espirituais e outras pes
soas durante este tempo, que nos provam o cálice 
amargo que teve de sorver durante estes anos tão 
duros em que, por outro lado, fazia crer que tudo lhe 
corria bem: a sua vida doméstica, o esposo, o filhito, 
as amizades com as quais alternava em festas, etc ...  

O conceito de pecado, a dúvida se isto ou aquilo 
era do agrado de Deus ou não, o saber se aceitava 
com gosto ou não a cruz que o Senhor lhe enviava 
"era o tormento que mais fazia sofrer o seu coração 
sensível". 

A certa altura, sobreveio ao marido uma longa e 
penosa doença. Luísa acreditou que era por causa 
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dos seus pecados. Graças ao seu director espiritual, 
pôde suplantar esta dura prova que lhe durou vários 
anos ... 

A dúvida acerca do voto que tinha feito em jovem 
e a dúvida sobre se tinha ou não acertado ao abraçar 
o matrimónio era uma tortura contínua para a sua 
alma . . .  

APARECE UM ANJO PROVIDENCIAL 

O Senhor, na sua Divina Providência, costuma unir 
um homem e uma mulher numa missão comum quan
do espera grandes obras em favor da humanidade: 
Francisco de Assis e Clara; Teresa de Jesus e João 
da Cruz; Francisco de Sales e Joana Francisca 
Fremiot de Chantal, e aqui Vicente de Paulo e Luísa 
de Marillac ... 

Parece que foi o próprio Bispo de Genebra, S. 
Francisco de Sales, que pôs Luísa de Marillac em 
contacto com aquele que já nesse tempo era o famo
so Padre Vicente. 

A vida deste homem é uma maravilha da graça 
de Deus. Nasceu em Pouy, Landes, a 24/4/1581. 

Pertencia a uma família pobre e cedo se viu obrigado 
a trabalhar. Estudou nos Franciscanos e aí descobri
ram que era dotado de inteligência fora do comum. 

18-

Por essa altura, Vicente de Paulo entregou-se totalmente aos 
pobres e abandonados ... 
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Um bondoso senhor tomou-o como tutor dos fi
lhos e mandou-o estudar em Zaragoza e Toulouse. 
Aos í 9 anos foi ordenado sacerdote. 

Uma vez que navegava por mar, foi atacado por 
navios turcos e começou aí um duro calvário em que 
sofreu o máximo que se possa imaginar. Depois de 
ter sido comprado e vendido várias vezes, chegou, já 
liberto, a Roma e Paris. 

A sua pregação, as boas obras, o seu fino trato 
levou-o a uma elevada consideração entre nobres e 
eclesiásticos. Mas esta vida não satisfazia o P. Vi
cente. Um dia desapareceu em busca duma vida mais 
tranquila e entregue aos pobres e necessitados. Ele 
não podia esquecer a sua infância e os trabalhos que 
tinha sofrido às mãos dos turcos. Por isso, um dia, 
trocou-se por um dos remadores das galeras para 
experimentar os maus tratos que eles recebiam. 

Em breve organizou confrarias e associações para 
atender a tanto sofrimento. 

Por suas obras e fundações, pode-se considerá
-lo um dos "maiores benfeitores da humanidade". 

"AS CONFRARIAS DA CARIDADE" 

o Sr. Vicente já era conhecido em toda a França e 
fora dela. Havia tanta miséria, tanta fome e necessi-
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dades de toda a espécie, que ele não duvidou em 
deixar tudo para acudir a tanto desastre. 

As desgraças cairam sobre a pessoa de Luísa e 
toda a sua família. A França atravessa nesta época 
um dos piores períodos da sua história. Um parla
mentar da altura chegou a afirmar que no princípio 
do século XVII, nalgumas regiões de França era tan
ta a miséria "que os aldeãos se vêem obrigados a 
comer a erva dos campos à maneira dos animais". 

Era, pois, urgente remediar tanta miséria. Para 
isso, o P. Vicente fundou as "Confrarias da Carida
de", que eram grupos de senhoras de boa situação 
económica e, ao mesmo tempo, boas cristãs, que aju
davam com as suas esmolas a deter ou atenuar tan
to mal. 

Mas depressa o P. Vicente viu que isto não era o 
suficiente. Era necessário remediar o mal pela raiz, ir 
em ajuda das próprias pessoas necessitadas. Cola
borar com elas. Ajudá-las a trabalhar para sair do seu 
estado tão lastimoso. 

Neste sentido, deu alguns passos, mas não en
contrava a pessoa adequada para isso ... 

A Divina Providência ia orientando os passos da 
senhora Le Gras, Luísa de Marillac, que virá a ser a 
pedra angular deste edifício de CARIDADE, levan
do-a mais tarde a fundar o Instituto das Filhas da 
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Luísa Mariflac será a pedra angular das Filhas da Caridade. 
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Caridade, cuja finalidade principal seria esta: levar 
ajuda a toda a espécie de necessidades ... 

Para tanto, o Senhor seguiu os caminhos de ma
turidade: Direcção espiritual de Luísa que, a pouco e 
pouco, ia modelando o espírito nesta linha; conheci
mento da vida religiosa, mas com cores próprias da 
vida real no mundo ...  As "Confrarias da Caridade" fo
ram verdadeiramente os fundamentos da actual Con
gregação das Irmãs da Caridade. 

VIÚVA E MÃE 

Luísa, nos planos divinos, devia passar por todos 
os estados próprios da mulher. Sem demasiadas pre
tensões, da sua parte, aceitou casar-se com um ho
mem que nem era rico nem forte e que até nem tinha 
um temperamento agradável nem muito pacífico. Mas 
a bondade e paciência de sua esposa Luísa, a pouco 
e pouco, fê-lo ir mudando e amadurecendo, até che
gar a compartilhar com ela a sua vida de piedade. 

O Sr. Le Gras teve pouca sorte nos assuntos fi
nanceiros e familiares. Foi sempre bastante 
enfermiço, mas o ter a seu lado uma mulher de rara 
têmpera ajudou-o a suprir tanta deficiência. 

Luísa será sempre um modelo para as esposas e 
mães de todos os tempos. As testemunhas da sua 
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O amor ao filho, tão pobremente dotado, serviu-lhe muitíssimo 
para a sua futura fundação. 
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beatificação declararam: 
"Luísa de Marillac foi um modelo de esposa cris

tã. Com a sua bondade e doçura conseguiu abran
dar o temperamento do marido, que era pouco aces
sível, dando o exemplo de um casamento ideal em 
que tudo era comum, até a oração que faziam jun
tos". 

Pouco tempo lhe durou esta felicidade. A 21 de 
Dezembro de 1625, o Sr. Le Gras morria santamente 
nos braços de sua esposa. 

Já dissemos que o Senhor lhe concedeu um filho 
que não foi uma maravilha. Apesar disso, Luísa amou
-o tanto quanto uma mãe pode amar o melhor dos 
filhos. O próprio S. Vicente escreverá mais tarde so
bre isto: "Jamais vi uma mãe tão mãe como a senho
ra ... " 

Este amor para com o seu filho tão pobremente 
dotado serviu-lhe muitíssimo para a sua futura fun
dação, de se entregar a todas as crianças e adultos 
mais necessitados. 

Tinha 34 anos quando o seu esposo morreu, e 
agora, já viúva, só tinha uma ideia fixa: consagrar-se 
a Deus inteiramente. 
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Naqueles tempos, nada fáceis, Luísa de Maríl/ac dedicou-se 

totalmente aos pobres. 
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"VAI EM NOME DO SENHOR" ... 

Luísa sempre teve as suas dúvidas sobre se ti
nha sido fiel à voz do Senhor que a convidava para a 
vida religiosa ou se tinha feito bem em abraçar a vida 
matrimonial. 

Agora as suas dúvidas já estavam dissipadas. Era 
uma viúva e estava disposta a fazer o que o Senhor, 
por meio do seu santo director espiritual, pretendes
se dela. 

Luísa dizia a si mesma: 
- "Durante muitos anos vivi para o mundo; não será 

justo que agora me dedique a Deus por completo?" 
O P. Vicente também viu os céus abertos, ao verifi

car que as "Confrarias de Caridade" que ele tinha vindo 
a fundar em tantas partes para atender aos pobres e 
que mal podia atender, agora encontraria em Luísa uma 
eficaz colaboradora E não se enganou. Ele queria que 
Luísa fosse o laço de união entre as "Confrarias" umas 
com as outras e de todas com ele. 

Um dia, disse-lhe estas memoráveis palavras que 
Luísa jamais poderia esquecer: "Vai, pois, em nome 
do Senhor". Em nome do Senhor, nunca poderia fa
lhar. Tinha a certeza de acertar sempre, se cumpris
se a vontade de Deus manifestada através do seu 
Director. 
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E o P. Vicente acrescentou, como Jesus fizera dois 
mil anos antes, ao enviar os seus discípulos: "Rogo à 

sua Divina Bondade que vos acompanhe; que Ele 
seja o vosso consolo no caminho e a vossa força no 
trabalho; e que finalmente vos devolva com perfeita 
saúde cheia de boas obras". 

Bem necessitava ela de tão boas palavras e bên
çãos, porque não eram fáceis aqueles tempos em 
que abundavam os vagabundos, salteadores e esfo
meados, sempre dispostos a atacar e roubar os tran
seuntes. Luísa era valente, mas nunca confiou em si 
mesma, e sim no Senhor em quem tinha posto toda a 
sua confiança. 

A sua fé não ficou defraudada. Os copiosos fru
tos o confirmam. 

AS FI LHAS DA CARIDADE 

Em muitos aspectos tinham sido bastante pareci
das as vidas de sofrimentos e dificuldades do P. Vi
cente e da viúva Luísa de Marillac. O Senhor uniu 
para sempre estas duas almas para um fim comum: 
ajudar todos os necessitados de qualquer dor física 
ou moral, a quem pudessem chegar os seus grandes 
corações. 

Perante bonitas teorias de como ajudar os pobres, 
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discutidas por alguns eclesiásticos, dizia S. Vicente 
de Paulo: "Não é lícito perder-se em teorias, enquan
to ao nosso lado existem crianças que necessitam 
de um copo de leite para subsistir. Os pobres serão 
os nossos juízes. Só aos ombros dos pobres é que 
poderemos entrar no céu". 

O P. Vicente foi percorrendo grande parte do ter
ritório francês, encontrando por todo o lado tantos 
casos e tão alarmantes, que muito fizeram sangrar o 
seu caritativo coração. 

Por isso é que tinha fundado, já há tempos, as 
suas "Confrarias de Caridade". Mas isso não basta
va. Era preciso organização. Uma cabeça. Regras. 
Carisma. Casas ... Tudo isto ele encontra em Luísa 
que pensava o mesmo que ele e se acha disposta a 
ajudá-lo nesta magna empresa. 

Um dia, o P. Vicente disse a um grupo de jovens 
que já se tinham reunido em torno de Luísa e tinham 
os mesmos sentimentos e que igualmente estavam 
dispostas a deixar tudo para levar avante esta em
presa nascida dos corações de Vicente e de Luísa: 

" Por mosteiros tereis as salas dos enfermos. Por 
clausura, as ruas da cidade. Por grades, o temor de 
Deus. E por véu, a santa modéstia". 

Tratava-se, sem dúvida, de uma Congregação 
religiosa totalmente original. Serão chamadas "Irmãs 
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"Por mosteiros tereis as salas dos enfermos. Por clausura, as 
ruas da cidade. Por grades, o temor de Deus". 
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da Caridade", porque esta é a sua finalidade princi
pal: viver as obras de misericórdia ... 

Hoje encontram-se espalhadas por todo o mundo 
e é o Instituto mais numeroso da Igreja. 

"VAI À FRENTE" 

Apesar das dificuldades que a França atravessa, 
a Obra do P. Vicente e de Luísa de Marillac, que é 
obra de Deus, avança a passos de gigante ... Espa
lha-se de modo maravilhoso ...  Para isso contribuiu 
também a fundação dos Padres da Missão, ou 
Lazaristas, como eram chamados, obra do mesmo 
fundador, que amparam e propagam as suas Irmãs, 
as Filhas da Caridade ... 

Um dia, S. Vicente reúne as religiosas e diz-lhes: 
"De hoje em diante, chamar-vos-eis "Filhas da Cari
dade". Conservai este título que é o mais formoso 
que podeis ter". 

As suas actividades multiplicam-se. Nem o P. Vi
cente nem Luísa têm descanso. É preciso cuidar dos 
"seus Senhores, os Pobres", como lhes chamam .. .  
De todo o lado reclamam a sua presença. Procuram 
acudir a todos, dando sempre preferência aos mais 
necessitados ... 

Por fim, estava já próximo o dia da partida deste 
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mundo. A sua obra como jovem, como esposa, como 
mãe, como religiosa, como fundadora, estava con
cluída. Outras a seguiriam ... 

Luísa de Marillac nunca desfrutou de saúde ro
busta, mas não obstante trabalhou sempre sem des
canso . . .  

Rodeada das suas filhas e dos seus pobres, caiu 
no leito a 15 de Março de� 660. O P. Vicente estava 
também enfermo, e com muito pesar seu, não pôde 
assistir àquele enterro que será como uma festa de 
partida para a eternidade, mas enviou-lhe este reca
do: "Você vai à frente, mas em breve voltarei a vê-la 
no céu". 

São Vicente segui-la-á apenas uns meses mais 
tarde. 

Os restos mortais de Santa Luísa de Marillac re
pousam em Paris, na Casa-Mãe da Congregação, 
na mesma capela das Aparições da Virgem da Me
dalha Milagrosa a Santa Catarina Labouré, filha da 
Caridade. 
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