
História do Instituto 

 
As Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade compõem um Instituto 
de Irmãs, fundado por São Luís Orione, aos 29 de junho de 1915. 
"Missionárias da Caridade para experimentar a Providência de Deus e 
a maternidade da Igreja". Dom Orione, ele mesmo preocupou-se com 
a formação, dando-lhes uma concisa direção espiritual e apostólica. 

 O escopo da Congregação é o exercício da caridade para com o 
próximo, a fim de responder com amor às necessidades dos pobres, 
dos abandonados e dos excluídos, como uma mãe e irmã.  

 São chamadas a serem evangelizadoras no mundo, para difundir o 
Evangelho, para unir os pequenos, os pobres e o povo à Igreja.  Seus 
instrumentos, além do amor, são: a educação, a ajuda, a promoção, o 
ensino e a abertura a todos que se encontram em dificuldade.  

  
1915 Na manhã de 29 de junho, no auge da primeira guerra mundial, 

reuniu-se a nova família religiosa que Dom Orione desejava apoiar 
com a oração e a atividade caritativa dos sacerdotes, religiosos e 
eremitas da Divina Providência. A Sede da nova família religiosa é a 
casa de São Bernardino em Tortona, onde em 1893, o clérigo Dom 
Orione, havia aberto o seu primeiro colégio.  

 No dia 30 de junho, Dom Orione abriu em Ameno a primeira casa 
da Congregação das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade. 

  
1917 No dia 4 de outubro aconteceram as primeiras vestições e o início da 

atividade missionária. 
  
1921 Dom Orione realizou sua primeira viagem na América Latina para 

expandir novos horizontes apostólicos à sua família e escreveu 
a «magna charta», ou a «carta programática» para o instituto das 
Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade. 

  
1924 Iniciou em Gênova a atividade do Pequeno Cotolengo. 
  
1927 As jovens aspirantes, postulantes e noviças emitiram a primeira 

profissão nas mãos de Dom Orione, conforme as constituições da 
Pequena Obra da Divina Providência, porque elas ainda não tinham as 
constituições próprias. 
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Aos 15 de agosto Dom Orione fundou as Irmãs Sacramentinas 
portadoras de deficiência visual. 

  
1928 Dom Orione acolheu as primeiras postulantes provenientes 

da Polônia.  
 
Aos 19 de março teve início a atividade do Pequeno Cotolengo "Santa 
Catarina" de Gênova, onde Dom Orione frequentava semanalmente, e 
se encontrava com muitas pessoas, para escutá-las e aconselhá-las. 

  
1929 No dia 8 de dezembro, Dom Orione realizou a celebração da vestição 

religiosa das primeiras irmãs polonesas. 
  
1930 As atividades apostólicas empreendidas desenvolveram-se 

rapidamente no exterior e o Fundador enviou as primeiras Pequenas 
Irmãs Missionárias da Caridade na América Latina: a fundação teve 
início na Argentina. As primeiras seis irmãs, que Dom Orione enviou, 
partiram do porto de Gênova no dia 2 de dezembro de 1930 e 
chegaram ao porto de Buenos Aires com o navio “Giulio Cesare” no 
dia 22 de dezembro. Elas eram: Ir. M. Concetta Bova, Ir. M. Fé Lanuso, 
Ir. M. Misericordia Dei Martinelli, Ir. M. Benvinda Spaggiari, Ir. M. 
Lucia Meduri e Ir. M. Pax Crucis Carniato. 

 No dia 21 de abril de 1931 foram incrementadas por outro grupo de 
religiosas: Ir. M. Natalina Serra, Ir. M. Bernardina Gorani, Ir. M. 
Temperança Pollarollo, Ir. M. Modesta Romero e Ir. M. Alleluia. Até a 
morte de Dom Orione, as expedições missionárias para a Argentina 
foram sete. 

  
1931 Dom Orione enviou outras irmãs à Argentina e Uruguai. 
 Fundação no Uruguai. 
  
1934 Algumas neo-professas, que haviam feito a formação na Itália, 

retornaram para a Polônia com uma irmã italiana para iniciar a 
fundação da Congregação naquele País. Dom Orione realiza a segunda 
viagem à América Latina. 

  
1935 Dom Orione escreveu os primeiros dois capítulos das Constituições; 

os cinco artigos com a seguinte subdivisão: 
 1)   o nome da Congregação, 

2)   o fim geral primário da Congregação, 
3)   o fim particular e especial da Congregação, 
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4)   a consagração característica da Congregação a Maria Santíssima, 
5)   as normas para exprimir-lhe a devoção filial. 

  
1937 Dom Orione retornou para a Itália e, cheio de amor pelo Senhor e 

pelas almas, continuou a estimular as irmãs a dedicarem-se sem 
medida ao bem das almas e dos pobres. 

  
1940 Morte de Dom Orione 
  
1942 De 9 a 13 de setembro foi celebrado em Montebello da Battaglia (PV), 

o I Capítulo Geral, no qual foi eleita a primeira Superiora geral, Madre 
Maria Francisca Cecchetti. 

  
1943 Fundação no Chile. 
  
1947 Primeira elaboração das Constituições. 
  
1949 Fundação no Brasil. 
  
 Fundação nos Estados Unidos. 
  
1957 No dia 19 de janeiro a Santa Sé emanou o Decreto de louvor à 

Congregação e aprovou, «ad experimentum», as Constituições para 
um período de sete anos.  
 
Celebração em Tortona (AL) de 4 a 9 de novembro de 1957 do II 
Capítulo Geral. Foi o primeiro evento a realizar-se após a aprovação 
das Constituições. Madre Maria Voluntas Dei Crespan foi eleita 
Superiora geral. 

  
1963 Celebração do III Capítulo Geral. Madre Maria Voluntas Dei 

Crespan foi confirmada Superiora geral. 
  
1965 A Santa Sé aprovou a Congregação como Instituto de Direito 

Pontifício e suas Constituições. 
 A Congregação completou 50 anos de vida. Foi feita a exumação do 

corpo venerado de Dom Orione encontrado incorrupto. A Igreja 
concluiu o Concílio Vaticano II e convidou os religiosos à renovação-
revisão das próprias Constituições. 

  
1967 A sagrada Congregação dos Religiosos e Institutos seculares convocou 
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todas as Superioras gerais de famílias religiosas a realizarem o 
Capítulo especial para atuar as indicações do Concílio Vaticano II. 

  
1969 Celebração do IV Capítulo Geral. 
 Madre Maria Caterina Preto foi eleita Superiora geral. 
  
1975 Celebração do  V Capítulo Geral. Madre Maria Caterina Preto foi 

reeleita Superiora geral. 
  
1979 Fundação em Cabo Verde e Quênia  
  
1980 Beatificação do fundador Dom Luís Orione. 
  
1981 Celebração do  VI Capítulo Geral. 
  

Madre Maria Elisa Armendariz foi eleita Superiora geral e houve a 
acolhida do IV Voto de Caridade. 

  
1987 VII Capítulo Geral, com a utilização da metodologia “Ver-Julgar-Agir”.  

 
Madre Maria Elisa Armendariz foi confirmada Superiora geral. 

  
1988 Fundação em Madagascar. 
  
1989 Fundação em Portugal. 
  
1990 Celebração dos 50 anos da morte do Fundador e dos 75 anos de 

fundação das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade.  
 Aos 30 de abril o Santo Padre recebeu em audiência especial os filhos 

e as filhas de Dom Orione. 
 De 9 a 12 de maio foi realizado em São Remo o Congresso 

Internacional Orionita com representantes de toda a Congregação. 
 Aos 14 de setembro foi fundada a comunidade das Irmãs 

Contemplativas de Jesus Crucificado. 
  
1990 Fundação no Peru. 
 1993 
 VIII Capítulo Geral 
 Madre Maria Ortensia Turati foi eleita Superiora geral. 
  
1995 Fundação em Costa do Marfim e na Romênia. 
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1999 Celebração do  IX Capítulo Geral com o tema geral “Radicadas em 

Cristo, para uma nova unidade de vida e um Instituto mais 
missionário”. 

 Madre Maria Ortensia Turati foi reeleita Superiora geral. 
  
2004 Canonização de Dom Orione 
 Fundação nas Filipinas. 
  
2005 X Capítulo Geral com o tema “Rumo a um novo rosto da 

espiritualidade-caridade-comunhão na Igreja e no mundo, na escuta 
dos gemidos dos povos”. 

 Madre Maria Irene Bizzotto foi eleita Superiora Geral. 
 2009 
 Fundação no Togo 
  
2011 XI Capítulo Geral com o tema: "Instaurare omnia in Christo”: 

identidade – comunhão - missão. 
 Madre Maria Mabel Spagnuolo foi eleita Superiora geral para o 

sexênio 2011 – 2017. 
  
2012 Início do caminho trienal de preparação ao 100° aniversário de 

Fundação do Instituto (1915 – 2015). Cada ano a partir de 2012 foi 
caracterizado por um tema específico: 

 1° Ano - 2012-2013 – “Um sonho tornado realidade” (uma família há 
muito desejada). 

 2013 
 2° Ano: 2013-2014 – “Uma história para viver: Mil faces da caridade 

e da santidade hoje”.  
 2014 
 3° ano: 2014-2015 – “Partir novamente da caridade: Uma história 

para celebrar, viver e anunciar”. 
  
2014 8 de dezembro de 2014 – Inauguração da Amostra fotográfica “De 

Tortona ao mundo, difundindo a caridade”. 
 Para celebrar os 100 anos de Fundação das Pequenas Irmãs 

Missionárias da Caridade foi preparada em Tortona, ao interno da 
Casa Mãe (“a casa das 400 Liras”), uma Amostra Fotográfica onde se 
visualiza a história, do carisma orionita, de sua atualidade e 
continuidade no tempo e no espaço.  
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2015 Celebração do Centenário de Fundação do Instituto: 29 de junho de 
1915 – 29 de junho de 2015 - "Com impulso ao futuro, anunciando o 
Evangelho da Caridade". 

 Em cada Província, Delegação e Vice-delegação foram organizadas 
celebrações e eventos para comemorar os 100 anos de existência das 
PIMC no mundo.  

  
 Teve início aos 27 de junho, em Tortona, o Tríduo de celebração do 

100° aniversário de Fundação que compreendeu três importantes 
acontecimentos organizados entre Tortona e Ameno: 

 1.   27 de junho em Tortona foi realizado um Congresso histórico-
cultural: PSMC-100 anos: “gratidão, paixão, esperança…para 
despertar o mundo!” 

 2.    28 de junho Dom Vittorio Viola, Bispo de Tortona presidiu uma 
solene celebração no Santuário de Nossa Senhora “della Guardia”. 

 3.   29 de junho, segunda-feira, em Ameno, na Casa de Repouso “S. 
Antônio” foi festejado o Centenário de abertura da primeira 
Comunidade das PIMC com uma missa na qual a Superiora geral 
Madre M. Mabel Spagnuolo, recebeu, em nome de todas as PIMC, a 
Relíquia do sangue de São Luís Orione. 

 No dia 8 de dezembro de 2015 encerramento do Centenário de 
Fundação das PIMC com a celebração da Santa Missa Solene 
presidida de S. Excia. Dom. Giovanni D'Ercole no Santuário de Nossa 
Senhora da Guarda de Tortona. 

 Fundação em Burquina Faso 
 Ereção da Vice-delegação “Nossa Senhora da Esperança” 
  
2016 As PIMC retornaram na Espanha e em Romênia. 
 Ereção da Vice-delegação "Madre de Misericórdia"  - Filipinas 
  
2017 Celebração do XII Capítulo Geral com o tema: “Doar-se totalmente a 

Deus, para ser todas do próximo”. PIMC: discipulas-missionárias, 
testemunhas alegres da caridade nas periferias do mundo. 

 Madre Maria Mabel Spagnuolo foi reeleita Superiora geral para o 
sexênio 2017 – 2023. 

 No dia 26 de maio às 12 hs. 45 as irmãs capitulares e os convidados ao 
XII Capítulo Geral participaram da Audiência no Vaticano com o Santo 
Padre Francisco.  

  
2018 Fundação na Tanzânia 
 A missão que se encontra na localidade di Usoke foi confiada à Vice-

https://www.suoredonorione.org/iniziative-ed-eventi/missioni/item/1534-costa-davorio-apertura-della-vice-delegazione-nostra-signora-della-speranza
https://www.suoredonorione.org/2016/item/2120-filippine-inaugurata-la-nuova-vice-delegazione-madre-della-misericordia
http://www.suoredonorione.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2187:convocazione-del-xii-capitolo-generale-delle-psmc-2017&Itemid=354
http://www.suoredonorione.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=2290:10%C2%B0-comunicato-del-xii-capitolo-generale-psmc-%E2%80%93-udienza-con-il-papa-francesco&Itemid=351


Delegação “Mãe da Divina Providência” (Quênia). As primeiras três 
irmãs enviadas são Ir. Maria Felicity Makena, Ir. Maria Rebeca Njoki e 
Ir. Maria Millicent Kanini, que chegaram em Tanzânia no dia 11 de 
fevereiro de 2018 a convite do bispo da diocese dei Tabora, Dom 
Paulo Ruzoka. 

 A comunidade recebeu o nome de “Maria Estrela da Evangelização”.  
  
  
  
  
 


