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Na conclusão do volume anterior, defini os
anos 1907-1967 como uma dissociação entre
um forte dinamismo prático e uma estagnação
doutrinária real, que termina com João XXIII,
eleito Papa em 28 de outubro de 1958, e anun-
ciando, em 25 de janeiro de 1959, a reunião de
um Concílio. Esta última data poderia servir de
referência para finalizar um período de cinquenta

anos do Instituto, especialmente desde que o capítulo geral de 1958 tinha de
alguma forma antecipado ao Concílio, propondo reformas significativas no
Instituto. Mas a expressão mais nítida de uma mudança radical, apesar da ebu-
lição dos anos conciliares, será a primeira sessão do capítulo de 1967-68.

É por isso que eu penso em uma história do Instituto de 1907 até hoje em
duas fases aproximadamente iguais: primeira, o período de 1907-1967, o
tempo de uma brilhante adaptação prática a um mundo conturbado, bem
como a de vigorosa resistência a uma cultura da cristandade; em seguida, cin-
quenta anos de tentativa de uma integração aberta a uma nova cultura ao
preço de distinções difíceis entre cultura e fé: uma desconstrução-reconstrução
da identidade marista em curto espaço de tempo. Se a doutrina praticamente
foi redefinida por volta de 1985, a mutação cultural, institucional e espiritual
emerge lentamente. O bicentenário do Instituto não revela uma nova fase na
história do Instituto, mas a conclusão, podemos esperar, de uma lenta meta-
morfose.

A primeira parte deste volume tratará dos sessenta anos entre a internacio-
nalização massiva da Congregação e o acontecimento Conciliar. Após um pe-
ríodo de hesitação, pareceu-me interessante adicionar os vinte anos que se
seguiram ao Concílio, embora muitos aspectos estejam em franca oposição à
primeira metade do século XX, mas também um tempo durante o qual o Ins-
tituto está ainda ligado por vários traços ao tempo anterior.

Inspirando-me no vocabulário do Ir. Basílio, concebi o conjunto do volume
sob o signo de um longo debate entre “espiritualidade-estrutura” e “psicolo-
gismo-liberdade”, palavras que ele usa para definir a atmosfera da primeira
sessão do Capítulo de 1967, particularmente conflituosa, mas que, na minha
opinião, correspondem a um permanente problema na história do Instituto e
especialmente no período de 1907-1985. A introdução esclarecerá o signifi-
cado deste vocabulário um pouco específico.

Nos 6 primeiros capítulos focarei meu trabalho sobre dois aspectos funda-
mentais, e amplamente contraditórios, da vida do Instituto: a missão e a secu-
larização. Somente depois (7-17) é que desenvolverei um estudo sobre o Ins-
tituto como uma instituição, atendo-me primeiro em descrevê-lo na sua forma
centralizada e altamente unitária: Capítulos gerais, Superior-geral e seu Con-
selho, Segundo Noviciado, Boletim do Instituto.

PREFÁCIO 

1. Irmão 
André Lanfrey
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Os Capítulos 18-23 me permitirão evocar em linhas gerais, bem aproxi-
mativas, creio eu, a diversidade do destino de muitas províncias. Com os ca-
pítulos 24-28 concentrarei minha atenção sobre dois aspectos hoje capitais
da identidade marista: o relacionamento com os Leigos e a espiritualidade vi-
vida pelos Irmãos.

Tendo assim gradualmente concentrado meu olhar do geral para o particu-
lar, definirei, finalmente, o Instituto nos anos 1907-1967, como “um exército
em ordem de batalha” lutando por uma missão mal desembaraçada da ideia
da cristandade ocidental, contra uma secularização dominantemente polí-
tico-religiosa; e tomando lentamente consciência da necessidade de repensar
sua identidade em um mundo que está inexoravelmente transformado.

A segunda parte (1967-1985) (29-34) será colocada sob o signo da crise:
uma crise dramática e durável dos irmãos e um tempo de confusão das mentes,
mas também uma oportunidade para a reconstrução de uma identidade forte
pela reinterpretação da tradição marista.

Aproveito este prefácio para lembrar que este trabalho foi feito em colabo-
ração com a equipe do patrimônio, cujos membros, nas reuniões anuais em
Roma, tomaram conhecimento do meu trabalho e, nesta ocasião, me têm
dado suas opiniões e conselhos. De vez em quando, aconteceram trocas pela
internet sobre a redação de um ou outro ponto mais específico. O Ir. Eugène
Kabanguka, conselheiro geral, acompanhou mais especialmente o projeto em
nome do Conselho geral. Agradeço também aos Irmãos que gentilmente rele-
ram meu trabalho. Obrigado também aos Irmãos que me ajudaram tecnica-
mente na formatação e escolha da iconografia. Abstenho-me de citá-los com
medo de esquecer alguém. 

Ir. André Lanfrey

Tomo 2Lanfrey     
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UNA CHAVE DE ANÁLISE 
SOBRE O INSTITUTO NO SÉCULO XX

Espiritualidade-estrutura e psicologismo-liberdade

A história do Instituto de 1907 até 1967 ocorre entre duas crises de efetivos,
consequências de um acontecimento desestabilizador de força maior. Não
retornarei a fase de 1903-1907, mas acho útil salientar que a segunda crise de
pessoal do Instituto começa já em 1959 por um importante e contínuo aumento
de saídas de professos temporários e também de professos perpétuos. E em
1966 começou uma crise de entradas. Então, quando o Instituto atingiu em
1965 o maior número dos seus efetivos (9752 professos e estáveis), este resul-
tado aparentemente brilhante oculta um início da crise. Mas, o Capítulo de
1967-68 não se acomodará sobre este problema recente que aparece como
consequência da atmosfera Conciliar. É lentamente que o Instituto tomará
consciência de que este problema não é conjuntural, mas revela uma crise de
identidade com instância profundamente enraizada no passado. Em sua circular
de 2 de janeiro de 1968, analisando imediatamente a primeira sessão do XVI
Capítulo geral, realizado de 29 de agosto a 28 de outubro de 1967, o Ir.
Basílio já deixa entender que uma solução não pode intervir rapidamente.
Constatou uma forte tensão entre duas correntes que ele batizou de: “espiri-
tualidade-estrutura” e “psicologismo-liberdade”, da qual precisou os traços
ao longo de sua circular, apontando vários “binômios”.

O primeiro opõe uma corrente humanista a uma tendência espiritual e as-
cética. Os humanistas focam “a dignidade e o respeito da pessoa humana, o
direito à liberdade [...] e especialmente a necessidade de reconhecer a matu-
ridade dos nossos Irmãos e de agir em conformidade”. Quanto ao espiritual,
uns querem manter e transmitir intacta a tradição, enquanto outros estão pron-
tos para “jogar por terra” em relação às práticas para “salvar a qualquer custo
os aspectos de nossa espiritualidade fundamental”. 

Um segundo binômio opõe os partidários de uma “maior inserção no
mundo” àqueles que querem “manter e mesmo reforçar nossa forma tradicio-
nal”. Sobre o terceiro binômio, trata-se do governo. A maioria dos Irmãos
quer uma descentralização, mas se dividem quanto à modalidade: por exemplo,
a criação de um Capítulo provincial. Por fim, uns veem nas estruturas (estudo
religioso, exercícios de piedade, retiro...) restrições mal adaptadas aos adultos
que levam vida ativa; e os outros gostariam de mantê-las.

INTRODUÇÃO AO TOMO 2
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Com a finalidade apostólica, quarto binômio, há uma série de oposições:

ESPIRITUALIDADE-ESTRUTURA E PSICOLOGISMO-LIBERDADE

Tomo 2Lanfrey     

TENDÊNCIA ESPIRITUALIDADE-ESTRUTURA TENDÊNCIA PSICOLOGISMO-LIBERDADE

Ensino no sentido estrito Pastoral da juventude no sentido amplo

Manutenção da escola livre e confessional Presença nos estabelecimentos estrangeiros
ou oficiais 

Forma clássica de educação Educação de base, escolas técnicas, 
alfabetização, infância desajustadas

Trabalho com uma minoria Evangelização aberta

Manutenção do ensino para Ensino para as crianças pobres
as classes favorecidas, nas escolas privadas

Preocupação com os pobres Preocupação com os pobres físicos ou mentais
no sentido econômico

O Ir. Basílio sublinhou fortemente que esses binômios não funcionam
como partidos políticos, mas como conjuntos de sensibilidades segundo uma
variedade de graus e dependendo dos temas abordados. 

Lucidez e franquesa do Ir. Basílio

O contexto conciliar, tendo imposto a ideia de aggiornamento e mesmo a
contestação da velha ordem, o Superior-geral recém-eleito1 reconhece a legi-
timidade de um debate, mesmo que ele tenha criticado desvios, evitou exprimir
um julgamento binário do tipo bom espírito – mau espírito, frequentemente
usado no passado. Em vez de ser evasivo sobre os conflitos, é com muita fran-
queza e grande visão que ele informa o Instituto, em uma sessão estabelecida
desde o início sob o signo do confronto, porque o regulamento preparado
pelo Conselho cessante foi descartado: “a Assembleia se afirmaria legislativa
para si mesma como para o Instituto, não permanecendo condicionada por
posições pré-estabelecidas”. E toda a atmosfera da sessão foi como o acordado: 

Houve atitudes duras, afiadas, insistentes até cansar [...]. Outras foram, no
entanto, prudentes e políticas [...]. Mas, nem sempre claras e podendo ocasio-
nalmente dar a impressão de obstrução. Humor e ironia podiam às vezes
relaxar e às vezes machucar” [...] “As correntes de opinião, portanto, existiam,
claras, enérgicas, teimosas, polêmicas sobre uma série de temas e, às vezes,
pontos específicos. Certos capitulares polarizavam as opiniões, uma boa parte
dos demais permaneceu atenta simpatizando com esta ou aquela orientação.

1 O Ir. Charles-Raphaël não falou. E o Ir. Leônidas não esteve todo o tempo no capítulo.
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As Atas do Capítulo, relatando não só os debates da 1ª sessão, mas também
da segunda, em 1968, confirma esta nota do Ir. Basílio:

Nas assembleias plenárias, o logos não pairava o suficiente acima dos espí-
ritos para aclarar, aquecer e condensar uma verdade em estado nebuloso que
buscava sua forma justa e integral. Muitas vezes ele colidiu e queimou.

Finalmente, o Ir. Basílio observa logo à primeira sessão que se está “apenas
na fase de antítese”, normal no trabalho em equipe, a segunda sessão tendo
a tarefa de realizar a síntese. Mas ela ainda será, em grande parte, sob o
signo do confronto. Eis porque o Instituto, após 1968, estará em uma situação
delicada.

Doutrina do Ir. Basílio sobre as tendências do Capítulo

Sua posição de nenhuma maneira é de espera, mas vontade de síntese:
para ele, com efeito, os termos espiritualidade e psicologismo “não se opõem,
mas se implicam e se completam”; a primeira tendência insiste na “prioridade
não somente qualitativa, mas vital do Evangelho sobre os valores humanos”,
para que a segunda considere “a urgente necessidade de levar em conta os
aspectos psicológicos da pessoa humana”. A síntese dos dois é a atenção para
os aspectos psíquicos da pessoa humana, mas também uma “doação de vida”
supondo “disponibilidade para Deus e para os outros”.

Quanto à oposição “estrutura-liberdade”, se o Ir. Basílio admite que “as
estruturas são inúteis se não são vividas em liberdade”, “a resposta ao carisma
não consiste em abandonar o que recebemos, mas em abri-lo para nele inserir
os valores de hoje sob a forma de integração e não de antítese”.

Questões tão antigas como o Instituto

No fundo, a análise do Ir. Basílio não leva em conta apenas um momento
especial na história do Instituto, mas poderia servir como quadro explicativo
para muitos debates abertos ou latentes, que percorreram a Congregação
desde a sua origem. A atmosfera do Capítulo de 1852-54, de acordo com os
anais do Ir. Avit, foi particularmente tensa; e outros Capítulos anteriores e
depois de 1903 experimentaram confrontos, particularmente no que se refere
às Constituições, mesmo se os relatórios, muito sintéticos, não permitem sus-
peitar da dureza dos debates.

Em minha opinião, até 1852-54, o Instituto viveu um relativo equilíbrio
entre a espiritualidade-estrutura e psicologismo-liberdade, permitida pela pro-
ximidade das origens e uma fluidez institucional bastante grande. 

O 2° Capítulo geral deslocou fortemente o cursor para a tendência espiri-
tualidade-estrutura pelo fato do estabelecimento de uma regra “definitiva” e a
criação de um voto de estabilidade, reservando o governo a homens com
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uma visão muito ascética e centralizadora do Instituto. Em 1903 o cursor co-
meça a se mover na direção oposta, devido à criação das províncias e à secu-
larização. E, ao que parece, a história dos Capítulos de 1907 a 1946 continuam
este movimento, não sem relutância e hesitação, para o psicologismo-liberdade,
e o Capítulo de 1958 manifestou um espírito mais francamente inovador.

As razões profundas para esta evolução são bem conhecidas: a tendência
espiritualidade-estrutura apoiou-se sobre uma teologia fixista e uma eclesiologia
de base hierárquica, cada vez mais contestada a partir de dentro. É um espírito
de resistência ao mundo. A corrente psicologismo-liberdade tem fontes mais
diversas: embora por muitos aspectos ela se vale também de uma teologia e
uma eclesiologia, ela é também fortemente influenciada pelo humanismo do
Iluminismo, um pensamento científico ainda com prestígio, e, igualmente,
por uma cultura de massa gerada pela mídia. Ela está em busca de conivência
com o mundo secular.

Na defesa do aggiornamento da Igreja, João XXIII também tinha reconhecido
a necessidade de uma profunda mudança cultural na Igreja. Mas o desafio é
enorme, e a tentativa conciliar de síntese Fé-Modernidade terá dificuldade
para se impor. Nada de surpreendente, portanto, que, no Instituto, a síntese
de espiritualidade-estrutura e psicologismo-liberdade se realize dificilmente.

Afirmações dos princípios intangíveis 
e tolerâncias práticas

No entanto, é importante não exagerar a distância entre o antes de 1967 e
o depois, pois o funcionamento da Igreja da cristandade, que perde o jogo no
momento do Concílio, era baseado em uma sutil dialética entre princípios in-
tangíveis e adaptação às realidades humanas. Assim, o papel de Roma era
lembrar a doutrina em todo seu rigor, admitindo neste campo acomodações
às vezes surpreendentes. Guardadas as devidas proporções, o Instituto fez o
mesmo.

Este acoplamento assimétrico entre princípios rígidos e práticas flexíveis
tem dado à Igreja em geral e ao Instituto em particular uma incrível capacidade
de resiliência, flexibilidade de ação e até mesmo um desenvolvimento notável.
Mas quando a distinção entre os princípios intangíveis e adaptação se torna
uma contradição sustentável entre pensamento e ação, está gerado um forte
mal-estar. O Concílio Vaticano II não será a causa da crise, mas seu revelador.
E podemos dizer o mesmo sobre o Capítulo geral de 1967-68.

Conciliar duas legitimidades

A tentação do pós-Capítulo será de fazer um simples retorno à legitimidade.
Depois de 1967, de fato, a tensão com o mundo não é mais vista como um
princípio, mas como uma anomalia, e a tentação da diluição em um mundo

Tomo 2Lanfrey     
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idealizado tornou-se forte. E será necessário um longo esforço para redefinir
um Instituto em que a espiritualidade supera a estrutura sem negá-la; e onde
o psicologismo não seja a caricatura de liberdade. O Ir. Basílio tinha vislum-
brado isto desde 1967-68, mas, para todo o Instituto, será necessário muito
tempo para assimilar essa nova cultura.

Além disso, a história do século XX marista conhecerá duas fases: a primeira
sob o signo da dominação espiritualidade-estrutura, moderada por várias
adaptações locais, circunstanciais e pessoais; uma segunda, sob o signo de
uma procura pela síntese entre a tendência do psicologismo-liberdade, tentada
por certa dominação, e uma corrente de espiritualidade-estrutura forçada a
redefinir-se. Não se trata de um aggiornamento, mas de metamorfose em dire-
ção a um novo equilíbrio que pode ser chamado de espiritualidade-missão.





1A PARTE

“Como 
um exército 

em ordem 
de batalha

Este título extraído do
Cântico dos Cânticos (6,10)
parece-me corresponder 
à situação experimentada
pela Congregação nos anos
1907-1967. Com efeito, 
em muitos aspectos, 
ela se comporta como 
um exército, conquistando
em muitos lugares, 
ou enfrentando vários
ataques em outros países 
ou continentes. 
E este sentimento de 
uma batalha global por Deus 
não é o menor elemento 
de sua coesão notável 
com sua prosperidade
paradoxal no meio de vários
testes e até mesmo tragédias. 
À primeira vista,  é 
“um exército em linha 
de batalha” que nada pode
ameaçá-lo. Convém, pois,
nas páginas a seguir,
verificar a relevância, 
os aspectos e os limites 
desta comparação bélica.



2. Na página anterior:
Instituto México.
1951
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1. 

MISSÃO E CRISTANDADE

Da finalidade do Instituto à missão marista

O debate de 1967-68 também pode ser definido pela pergunta: Qual é a
missão do Instituto em um mundo secularizado? Mas a palavra “missão”, comum
hoje, estava longe de ter, no Instituto, a legitimidade que ela ganhou hoje. Por
exemplo, em sua Histoire de l’Institut de 1947, o Ir. Jean-Emile desenvolveu um
capítulo especial sobre “nossas missões”, que ele começa em 1836 com a primeira
partida para a Oceania. Então, ele lembra que, nos textos maristas, a palavra
“missão”, até 1902, designa todo país fora da França, incluindo o Canadá e a Es-
panha, “países muito católicos”, para onde foram os Irmãos. Em seguida, as circu-
lares falam de partidas “para países distantes”. E finalmente, o significado é restrito
aos “países infiéis”, tais como China, Turquia, Ceilão, Madagascar, Congo “e
alguns outros”. Mas em 1947, o termo “países infiéis” fica ultrapassado.

Finalidade, instituto e missão

Durante muito tempo, portanto, a missão marista não é definida pelo lugar de
chegada, mas pelo fato de que os Irmãos deixam seu país. É a missão no sentido
etimológico (“missus” = enviado), mas também abraâmica: “deixa seu país...”. O
conceito de “país infiel” não avança no sentido da missão, porque ele carrega
uma avaliação depreciativa das culturas exóticas e dá a entender que cristandade
e civilização europeia andam de mãos dadas, o que, em 1947, é menos óbvio.

Fiel à Vida do Fundador escrita pelo Ir. João Batista, que não desenvolveu o
conceito de missão que a propósito da Oceania2 o Ir. Jean-Emile considera, portanto,
que o apostolado escolar dos Irmãos a partir de 1817, na França, não diz respeito
à missão, o que pode parecer estranho em uma Sociedade de Maria, cujo Formulário
de 1816 antevia uma missão universal, seja ela remota, como na Oceania, seja
como ação de reafervoramento nas paróquias dos países do cristianismo.

2 Ir. João Batista Furet, Vida de José Bento Marcelino Champagnat, Edição do Bicentenário, Parte 1ª,
cap. XIX, p. 192-194.
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Naquela época, ninguém pensava em falar da escola como “missão”. Além
disso, o conceito de cristandade permanece muito intenso: mesmo numa França
pós-revolucionária, onde a impiedade e anticlericalismo são grandes, praticamente
todo mundo é batizado, catequizado e faz sua primeira comunhão. Na cultura da
época de Champagnat, o Irmão Marista, portanto, não pode exercer uma missão
porque não existem – teoricamente - pagãos, mas somente ímpios, ignorantes e
pecadores. Mesmo depois de 1903 e a separação da Igreja e Estado (1905), os ca-
tólicos têm dificuldade em considerar seu país como uma terra de missão3.

Os Irmãos Maristas, antes de 1884, ano em que o Instituto decide se lançar na
internacionalização, não falarão assim de sua missão, mas da “finalidade do Ins-
tituto” da qual a Vida do Fundador traz a doutrina em um “pequeno escrito” en-
tregue aos Irmãos, na época da construção de l’Hermitage4. Esta finalidade é feita
de santificação pessoal, caridade fraterna, respeito às autoridades civis e religiosas
e, finalmente, zelo com as crianças5. Condena veementemente todo Irmão que
tem a inclinação para agir apenas como um professor. Sem catecismo, a instrução
não tem nenhum significado ou se torna mesmo perversa.

A grande originalidade de Padre Champagnat neste contexto é de ele ter pen-
sado a escola como um lugar de missão, mesmo que ele não use a palavra. Mas,
declarando os Irmãos investidos de um ministério apostólico, ele lhes concede
uma identidade equivalente, consistindo em fazer entrar os pequenos cristãos ig-
norantes num verdadeiro conhecimento do mistério divino. Outro sinal de um
conceito missionário de escola: ele não quer para os Irmãos as antigas funções de

3 A publicação de France pays de mission, dos padres Godin e Daniel, em 1943, será surpreendente.
4 Ir. João Batista Furet, Vida de José Bento Marcelino Champagnat, Edição do Bicentenário, Parte

1ª, cap. 12, p.124-126.
5 Diversas instruções conservadas pelos Irs. João Batista e Francisco desenvolvem este tema. Cf.

André Lanfrey, Cadernos Maristas, n. 13. 
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3. Escola marista 
em Paita 
(Nova Caledônia).
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professor de escola como o de cantor ou de sacristão, solicitando-lhes, pela sua
ação apostólica especializada e uma vida retirada, para encarnar nas paróquias
uma Igreja carismática, ao mesmo tempo próxima e distante, o que lhes criou às
vezes muitas dificuldades com o pároco, com as pessoas ou até mesmo com as
crianças.

Os Irmãos como semeadores da Palavra

Vários textos e, em particular, os Annales des maisons do Ir. Avit, mostram que,
em vários lugares os Irmãos vivem concretamente a parábola do Semeador (Mt
13, 3-23) que é, talvez, a melhor imagem da missão. O Semeador, que “saiu a se-
mear”, propõe a todos a Boa Nova, mas ele não pode obter bons frutos a menos
que encontre um mínimo de conivência no meio em que atua. Porque ela está ao
mesmo tempo muito distante e muito perto; o missionário é semelhante ao profeta,
convidando as pessoas próximas a tomar partido a favor ou contra a revelação
que ele traz. E Mateus dá uma verdadeira tipologia de reações à missão: a beira
da estrada, símbolo daqueles que não escutam nem entendem; os lugares pedre-
gosos, figura dos inconstantes; os espinhos representam a sedução das riquezas; e
finalmente a terra fértil, ou seja, aqueles que não só ouvem, mas também com-
preendem. Esta ação dá origem a três principais situações para o profeta: a elimi-
nação de sua influência pela negação ou desvalorização da mensagem; um estado
durável de tensão-conivência, o mais frequente; uma situação de encontro cordial
entre uma população e seus missionários. E os Irmãos vão viver todos esses casos,
em todos os níveis: nas escolas dos Irmãos, onde muitos Irmãos encontram crianças
pouco receptivas aos seus ensinamentos, os Governos criam dificuldades e por
vezes até rejeições.

Missão marista universal e escatológica

Agindo assim, M. Champagnat não fez nada mais que colocar em prática o es-
pírito da Sociedade de Maria, que não é apenas teoria, mas experiência. De fato,
de 1789 a 1799, a juventude dos primeiros aspirantes Maristas acontece num
clima de resistência a uma revolução que quer eliminar o cristianismo. Mais
realista e mais sutil, Napoleão queria colocar a Igreja a serviço do Estado: os
bispos e os sacerdotes devem supervisionar as pessoas. E, especialmente, nada de
catolicismo militante considerado jesuitismo! A revelação de Courveille em Puy,
em 15 de agosto de 1812, é um exemplo típico da luta entre uma concepção po-
lítica da religião e um ambiente alimentado de espírito apostólico e carismático.
Oficialmente, é o dia do São Napoleão, festa destinada a suplantar a Assunção.
Uma revelação Mariana, este dia, é em si um ato de protesto. E o conteúdo da
inspiração é um segundo protesto, uma vez que é um projeto de uma ordem reli-
giosa, enquanto elas são proibidas. A consagração de Fourvière, em 1816, será
um verdadeiro programa de missionário universalista em uma Igreja em que o
poder não podia nem diluir nem reduzir pela força. No entanto, a hostilidade à
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Igreja, a indiferença, a ignorância religiosa permanecem. A missão nunca foi tão
atual, funcionando sob o registro de uma forte tensão-conivência.

A escola como autêntico lugar de missão

O pensamento escatológico Marista e a permanência do conceito de cristan-
dade não impedem Champagnat de ser intransigente sobre a finalidade do Insti-
tuto: a escola dos Irmãos deve estar em tensão-conivência com a sociedade civil
que muitas vezes busca a instrução mais do que a educação cristã. Ele aceita
este desafio, considerando que o desejo de instrução serve como isca para a
evangelização. Ele procura fazer-se reconhecer como associação de caridade
por um Estado mais preocupado em controlar ou explorar a religião do que com-
preender os objetivos.  Em nível local, ele visa ocupar o maior número possível
de escolas públicas.

Com a igreja, a tensão-conivência é mais complexa. A ação de Champagnat
na verdade está enfrentando uma eclesiologia tradicional que vê a escola como
anexo da estrutura paroquial e o professor como um clérigo auxiliar. É por isso
que Champagnat, mesmo que se sinta o filho obediente dos bispos e respeitoso
dos párocos, pediu aos Irmãos de limitar o seu apostolado à escola. Militantes
leigos permanentes, um pouco concorrentes do clero por sua competência, sua
vida ascética e a sua influência, eles devem criar na população uma evolução em
direção à modernidade cultural e religiosa.

No entanto, para obter este resultado, Padre Champagnat também deve agir com
os Irmãos sob o regime da tensão-conivência: aqueles que não querem uma vida re-
tirada e ascética, nem dar prioridade ao catecismo, não têm nada para fazer em sua

casa. E além do mais,
muitos saem, preferindo o
regime tradicional de sub-
clero, ou professor leigo,
neste delicado estado de
tensão-conivência de vi-
ver. A arte de governar do
Padre Champagnat vai ba-
sear-se na preocupação
em manter esta dupla ten-
são-conivência com os
parceiros de sua obra, evi-
tando de uma parte a di-
luição em uma cultura
ambiente, bem como uma
tensão extrema causando
o fracasso do que é certo
chamar a missão para a
escola ou “a finalidade do
Instituto”.

4. Betafo (Madagascar). Passeio à cratera de Tritriva (1925).
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Da “finalidade do Instituto” às missões

Durante os quarenta anos que transcorreram após a morte de Champagnat, o
binômio conivência-tensão com os membros da comunidade escolar gradualmente
evolui para uma escalada de tensão. É por isso que, a partir de 1884 o Instituto
dará prioridade “às missões”, ou seja, ao envio massivo de Irmãos fora do seu país
de origem, que é ao mesmo tempo sinal de dinamismo e reconhecimento de uma
dificuldade de viver a missão na França. Não é uma redescoberta da missão, mas
uma mudança de tática. Até então, a prioridade tinha sido dada à missão interna
para estabelecer uma cristandade renovada; mas, diante do relativo fracasso da
tentativa, o Instituto reformula seu espírito universalista para se orientar em direção
“às missões”. Eis porque os superiores encontraram facilmente Irmãos jovens e
menos jovens dispostos a se exilar.

Por outro lado, em 1903, os secularizados reencontram o ideal primeiro feito
de compromisso pessoal, em uma escola que volta a ser nitidamente missionária
em virtude da separação entre Igreja e Estado. Implicitamente, eles opuseram a
missão hic et nunc às missões longínquas e, sobretudo mostrar que a nova situação
contra os congreganistas era viável ao preço de algumas acomodações.

Além disso, o favor desfrutado pelas missões estrangeiras é, em grande parte,
superestimado. Se, com os Estados de tradição anglo-saxônica, de maioria protes-
tante, dominará principalmente a conivência, os países de tradição católica são
percorridos por fortes correntes antirreligiosas ou anticlericais. Também as tensões,
e às vezes conflitos, alternam com momentos mais consensuais. Lá onde os Estados
serão de outra tradição (Oriente Médio, Ásia) dominará a tensão às vezes levando
à exclusão (Turquia, China) por razões políticas, bem como religiosas. Mas os es-
tabelecimentos, acolhendo muitos não católicos, são casas missionárias, não por
conversões obtidas, mas por um contato praticamente ecumênico (África do Sul,
Turquia, Grécia, China...) mesmo que esteja longe de sê-lo no plano teórico.
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Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 81, p. 133.
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Embora os Irmãos sejam capazes de se adaptar com flexibilidade às novas cul-
turas, eles são frequentemente e por longo tempo os enclaves estrangeiros por sua
língua, seus usos e sua mentalidade. Daí as dificuldades de integração no país e
recrutar localmente. Também vivem a tensão-conivência com o centro do Instituto,
relutante em abandonar fins considerados adequados para todas as culturas e
todos os climas. O hiato entre tradição primitiva e missões irá ocorrer especialmente
na ação escolar, as redes de escolas primárias sendo substituídas quase em toda
parte por escolas e pensionatos, fornecendo ensino secundário ou mesmo superior,
para atender às necessidades da Igreja e das sociedades locais. Bem cedo os
Irmãos lamentam que o Instituto lida com os ricos à custa dos pobres e, depois de
1945, o Instituto se interrogará sobre a realidade de seu engajamento missionário
e sobre a eficácia apostólica de seus colégios.

Tomo 2Lanfrey     
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2. 

UM CONCEITO DE MISSÃO MUITO
FLUIDO (1907-1946)

O exílio e a secularização de 1903 afastam praticamente o Instituto de sua
matriz francesa. O Estado republicano freneticamente anticatólico acredita ter al-
cançado uma grande vitória contra a Igreja, mas ele logo vai perceber que o
destino da Igreja e do Estado estavam muito mais relacionados do que ele pensava. 

Missão e guerra de religião franco-francês

É verdade que, em 1903-1905, a Igreja sofreu uma pesada derrota na guerra
fria contra um universalismo francês oriundo do Iluminismo, verdadeira religião
secular baseada nos Direitos Humanos. O universalismo católico reativado pela
resistência à revolução recuperou muitas posições na França no século XIX e irra-
diou-se poderosamente pelo mundo.

É verdade que, no século XIX, as acomodações foram múltiplas entre esses
dois universalismos. Mas, a partir de 1881 é uma guerra aberta. Mesmo se as
pontes entre a missão católica e ação cultural francesa desaparecem lentamente,
o universalismo cultural francês, do qual as missões católicas francesas constituem
um elemento de influência não desprezível, diluir-se-á por falta de candidatos
para a missão e a desconfiança de um Estado hostil. Em grande parte, a República
francesa, enquanto marginalizava o catolicismo, serrou o galho em que estava
sentada. Mas, o efeito desta ruptura será gradual.

Encontrar novos lares vocacionais

Para o Instituto, partir de 1903 as maiores casas vocacionais estão considera-
velmente reduzidas pelo colapso parcial das obras na França. Mas, não se pode
negligenciar a contribuição ainda significativa dos noviços franceses que, proibidos
de trabalhar na França, são destinados às missões. No entanto, serão necessárias
novas casas (na Espanha, na Alemanha e na Itália...) que assumem o lugar e gerem
gradualmente um Instituto verdadeiramente internacional. Por muito tempo, os
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Juvenatos interprovinciais localizados na
Espanha (Carrión, Tuy) ou Itália (Sangano)
alimentarão os países da América Latina.
E como, com as constituições de 1903, o
Conselho Geral cessa de dispor de todos
os Irmãos, e os provinciais, que se torna-
ram superiores maiores, mostrar-se-ão re-
lutantes para ceder Irmãos dos quais pre-
cisam urgentemente. O Capítulo de 1907
decidirá então criar a Obra de S. Fran-
cisco Xavier, sob a direção direta do Con-
selho Geral, destinada a apoiar as obras
distantes.

A secularização e a descentralização
do Instituto geram, portanto, uma mu-
dança prática da missão. Por esse motivo,
a “missão” continuará a ser muito utili-
zada para designar territórios cristãos e
não cristãos, e o missionário é aquele
que deixou seu país, qualquer que seja
seu local de apostolado. O Instituto
sente-se mais do que nunca missionário,
mas ele não confunde missão e interna-
cionalização?

Manter uma concepção heróica da missão

Com o exílio massivo, a missão no sentido de exílio tornou-se uma situação
corriqueira. No Bulletin de l’Institut6 n.º 25 (1913), o Ir. Diogène, assistente, reco-
nhece este fato: “As distâncias diminuíram significativamente” ao ponto que agora
há menos preocupação para uma viagem da Europa à China do que no passado
de L’Hermitage a Londres. A higiene teve progressos significativos, os riscos de
saúde são menores e a diversidade das línguas é menos assustadora. As condições
de segurança e liberdade são suficientes? Mas a história da Igreja não é uma luta
cortada por tréguas mais ou menos prolongadas?

Para o Ir. Diogène este progresso de nenhuma maneira deve mudar a profundi-
dade do compromisso: “o momento da partida para os países distantes é o sacrifício
total”. É a separação completa e definitiva “da família, dos coirmãos, da pátria e a
perspectiva de sentir-se isolado em uma terra estrangeira”. É necessário lutar contra
o desejo de retornar de muitos Irmãos que partiram em 1903 sem grande espírito
missionário: “Há algum que se deixa invadir pelo pensamento de retornar ao país;
facilmente este pensamento se transforma em desejo, e bem cedo se torna uma

6 Bulletin de l’Institut, n. 25, (1913)
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5. Em 1910, a Escola Saint-Joseph, de Roma
em Sassoutoland (Lesoto), era a única escola
marista da África do Sul para pessoas da raça
negra. Na foto, grupo de alunos com roupa
de festa. Os Irmãos são: Frédéricus, à direita,
e Félix, à esquerda. 
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ideia fixa”. Como outros alegam a revolução dos transportes para solicitar retornos
periódicos, o Ir. Diogène mostra-se firme: “o missionário que merece este nome
parte sem espírito de retorno; ele não retornará nem para visitar a família, nem
mesmo para tratamento de saúde. Ele não retornará a não ser por chamado dos
seus superiores”. [...]. “O dia em que nossos Irmãos retornarem periodicamente
de países distantes não teremos mais verdadeiros missionários”.

Mais do que reforçar uma concepção heróica da missão, essa doutrina enfatiza o
final: passamos da missão para a internacionalização. E a guerra de 1914-18 irá esti-
mular o retorno de muitos Irmãos; alguns não se aborreceram em aproveitar a opor-
tunidade. E então, o segundo noviciado, especialmente depois de 1920, permitirá a
muitos missionários um retorno provisório devidamente legitimado pela obediência.

Os franceses e a missão: limites de uma influência

O mito do exílio de 1903 esconde um fato importante: a partida maciça de
franceses a partir de 1903 está longe de ser decisiva como a gente pode acreditar:
no total, de 1.239 Irmãos enviados da Europa em onze anos, os franceses são 721
ou 58%, e a maior parte de sua contribuição encontra-se em 1903-1904. Mesmo
durante esses anos, a proporção de não franceses está longe de ser negligenciável:
9,8% em 1903 e 12,5 em 1904. E de 1907-1912 o envio de franceses é quase
zero. Um “Quadro comparativo das missões dos P.F.M. em 1902 e 1914”7 nos dá
uma visão geral por continente da distribuição dos franceses e sua proporção em
vários países, excluída a França.

1902 TOTAL IRMÃOS: 1526. TOTAL IRMÃOS FRANCESES:   537  35%
1914 TOTAL IRMÃOS: 2549. TOTAL IRMÃOS FRANCESES: 1380  54%  

507 260 51%

958 614 64%

650 614 64%
1067 441 41%

68 27 39%
100 55 55%

114 107 93%
249 226 90%

187 17   9%
175 44 25%

ESTATÍSTICA 2 - OS FRANCESES E A MISSÃO: LIMITES DE UMA INFLUÊNCIA

Fonte: André Lanfrey. Estudo comparativo das missões dos Irmãozinhos de Maria em 1902 e 1914.

7 A.F.M. França 600, dossiê 1918. 
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Se, em 1914, mais da metade dos Irmãos fora da França são franceses, as si-
tuações continentais são variadas:

Tomo 2Lanfrey     

EUROPA acolhedora, mas sem dominação do elemento francês, as casas de formação esta-
belecidas no estrangeiro tendem a reforçar artificialmente o pessoal.

AMERICÁS constituídas por 2/3 de Irmãos franceses (exceto a Colômbia) e constituindo enti-
dades semiestrangeiras. Mas devemos distinguir mais finamente entre América do
Norte e América Latina.

ASIA (Oriente Médio, Ceilão, China) quase que exclusivamente francês, porque em geral
intimamente ligada à influência francesa. 

OCEANIA muito pouco receptiva, em boa parte por causa do problema linguístico.                 

ÁFRICA apenas discutida, ela não acolhe um grande contingente senão na África do Sul.
As Escolas na Argélia sofreram o mesmo destino que as da França. 

A guerra de 1914-18 forçou os franceses a retornar em massa, permitindo que
outras nações missionárias, especialmente a Espanha, assumissem seu lugar.

Uma confusão missão-colonização-cristandade

Desde 1919, na encíclica Maximum illud o Papa Bento XV disse estar temeroso
do nacionalismo dos missionários confundindo a causa de sua pátria com a causa
de Deus e atrasando a constituição de genuínas Igrejas locais para a formação de
um clero autóctone. Não parece que os Irmãos Maristas, na época ocupados para
se reorganizar, sentiram-se tocados por esta Encíclica da qual as circulares não
trazem nenhum traço concreto.

Por outro lado, os esforços de Pio XI para reanimar as missões tem eco. A en-
cíclica Rerum Ecclesiae, em 1926, retomando em grande parte o ensinamento de
Bento XV, ordena aos vigários e aos prefeitos apostólicos, em termos muito vivos,
de constituir um clero autóctone: “Por que o clero local seria impedido de cultivar
o campo que lhe é próprio e natural, quer dizer, de governar o seu próprio povo?”
O Papa observa também que a Europa fornece menos vocações Missionárias do
que antes. Isto manifesta um pressentimento: que os povos que “atingem certa
maturidade política, querem, para obter sua independência, distanciar de seu ter-
ritório funcionários, tropas e missionários da metrópole”. Para os religiosos, a En-
cíclica preconiza, sobretudo as congregações nativas melhor adaptadas ao am-
biente, sem refutar as adesões às congregações antigas8.

O Ir. Diogène, em sua circular de 25 de dezembro de 1929, evoca longamente
as missões como uma introdução à publicação integral da encíclica. Mas este
pensamento Pontifício parece pouco seguido de acordo com um artigo anônimo

8 Esta posição causará algumas dificuldades ao Congo Belga. 
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particularmente detalhado do Bulletin de l’Institut 9 certamente do Ir. Jean-Émile,
novo secretário-geral, no qual o descompasso com o pensamento pontifical é
óbvio. Este, que define a missão como “a preocupação de evangelizar os povos
que não são ainda cristãos”, enumera os sucessos obtidos depois de um século: A
África, apenas abordada em 1840, dispõe agora meios de comunicação fáceis.
Submetida “por poderes cristãos que se instalaram”, ela conta com milhares de
Padres, Irmãos e Irmãs “e toda uma multidão de catequistas ou auxiliares autócto-
nes”. Por este fato, em muitos países, os católicos aí existem as centenas de mi-
lhares.

O autor insiste sobre a “ajuda autóctone”, compreendendo a palavra no sentido
amplo. Assim, a América do Norte, terra de missão no tempo do Padre Champagnat,
fornece, agora, missionários, e a “Oceania que está quase no mesmo ponto”.
Quanto à África, provavelmente seguirá o mesmo processo em cinquenta anos.
Só a Ásia “é de grande população pagã que continuará seguramente a ser a mais
demorada para evangelizar”. Em suma, é uma “aceleração das conquistas da
Igreja”, o protestantismo com o “proselitismo invasivo”, e os meios financeiros
poderosos constituem o único problema grave.

6. Mapa das obras da Província Marista da China.

9 Bulletin de l’Institut n. 81, (1930).

O autor admite que a “civiliza-
ção atual arrasta com ela defeitos
que lentamente corroem a fé em
muitas almas frágeis”, mas, em ge-
ral, as “falsas religiões” se arruínam
“frente à civilização europeia”; e o
tempo talvez não esteja longe onde
elas afundarão na indiferença das
massas e desprezo das classes cul-
tas, enquanto a Igreja, “seja pelos
nascimentos em países cristãos,
seja pela conquista em países pa-
gãos”, garantirá o seu triunfo. Cer-
tamente, a tarefa não está con-
cluída, mas o poderoso impulso
missionário não enfraquecerá!

Um leitor do início do século
XXI pode ficar espantado ante tal
otimismo que mistura despreocu-
padamente a civilização europeia
e a civilização cristã, subestimando
a ascensão da secularização, não
fazendo perguntas sobre a coloni-
zação, não manifestando nem um
pouco de ecumenismo. Mas o au-
tor não faz outra coisa, um pouco
bruscamente, que demonstrar um



36

pensamento corrente na época10. Se ele vê que a “ajuda nativa” anuncia uma
Igreja largamente emancipada de seu berço europeu, seu modelo fundamental é
a cristandade ocidental globalizada, cuja realização está em execução.

Missão, colonização e influência cultural

Não se deve, no entanto, extrapolar demais a partir desse texto sobre a coni-
vência entre missão e colonização. Parece ter dominado um sentimento ingênuo
de superioridade, considerando que o que era bom para a Europa, também o era
para o mundo. Daí, para os Irmãos Maristas, a obsessão da uniformidade. Daí
também, a ambiguidade da missão como transmissão de uma cultura dominante
que não se percebeu como tal. Por isso, um choque cultural mais ou menos per-
manente, que poderia dificultar o desenvolvimento de algumas províncias.

Mas vários fatores têm limitado a ação dos Irmãos Maristas em áreas de co-
lonização. Primeiro, colonização e missão, fortemente ciente dos objetivos di-
ferentes ou mesmo conflitantes, ambos são aliados e rivais. Exceto em Nova Ca-
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10 As cartas administrativas mostram que, neste assunto, o Ir. Diogène privilegiou uma atitude mais
modesta e mais prudente. 

ESTATÍSTICA 3 - RELIGIÕES DO MUNDO

CRISTÃOS

NÃO
CRISTÃOS

PAÇÃOS
785 MILHÕES

MUSULMANOS
227 MILHÕES

CATÓLICOS
304 MILHÕES

CISMÁTICOS
157 MILHÕES

PROTESTANTES
212 MILHÕES

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 81, p. 131.

JUDEUS 15  MILHÕES
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ledônia11, as fundações dos
Irmãos Maristas da França
não intervêm a pedido do
governo, mas resultam de
ordens religiosas ou Vigá-
rios Apostólicos, muitas ve-
zes franceses, é verdade. A
conivência direta entre a
missão católica e o Estado
francês, portanto, era muito
limitado, tanto que os ar-
quitetos mais ativos da co-
lonização francesa são os
republicanos, e especial-
mente Jules Ferry, o promo-
tor da escola leiga na

França que quer “civilizar” os pequenos franceses, demasiado católicos a seu
gosto, assim como ele quer civilizar os povos colonizados.

Mas o grande ponto de encontro entre os Irmãos Maristas e o Estado francês
foi a cultura: os Irmãos não se recusaram em apoiar a influência francesa, incluindo
o desenvolvimento de sua língua porque eles consideravam que era o veículo na-
tural da cristianização e da Modernidade, além de achar que não era absolutamente
necessário aprender uma língua estrangeira e, evitar o serviço militar, eram vanta-
gens que não podiam ser desprezadas. Eles eram “Católicos e Franceses”... como
diziam as palavras de uma canção popular.

Assim, a implantação no
Império Otomano e na China
antes de 1914 está relacio-
nada à forte influência fran-
cesa nestes Estados. Os Ir-
mãos Maristas franceses
foram também de bom grado
para populações não depen-
dentes da França, onde há
minorias falando francês,
bastante espalhados neste
momento: por exemplo, às
Seychelles, ao Canadá. Mas,
em geral os Irmãos franceses
não hesitaram no início (In-
glaterra, Espanha, Cidade do
Cabo, Ceilão...) em atraves-
sar as fronteiras linguísticas

11 As fundações na Argélia, pela província de Aubenas, não foram então vistas como coloniais por-
que a Argélia era território francês. 

7. Shangai. Irmãos de Lao Dong (1910).

8. China. Irmãos maristas condecorados pelo Governo chinês
(1931).
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para ir a países culturalmente diferentes, sem se ater a disputas históricas entre
nações (Inglaterra, Alemanha...).

Pode-se citar, no entanto, notáveis exceções como Madagascar, um protetorado
francês, aportado em 1911, mas onde o investimento do Instituto será modesto; e
especialmente o Congo Belga onde o governo convida os Irmãos a se estabelecerem
em 1911. Houve também dificuldades na América Latina, onde os Irmãos espanhóis
foram vistos como os neocolonizadores. E alguns comentários de lá mostram que
no Império britânico as situações não foram idílicas.

Se não há nenhuma dúvida de tentar estabelecer uma visão cor de rosa da
missão marista, uma visão obscura não é de todo pertinente, e os Irmãos Maristas
em geral foram capazes de permanecer em uma atitude missionária, mesmo que,
frequentemente, sua inculturação tenha sido problemática, como dissemos ante-
riormente.

Importância das missões do Instituto pelos anos de 1930

Em sua circular de 1929 o Ir. Diogène avaliava nos países de missão, que ele
não definiu claramente, um número de 8200 sacerdotes da Europa e da América
e 4500 padres “recrutados nas novas cristandades”. Para os Irmãos de todos os
institutos, ele menciona 4200 provenientes da Europa ou da América e 831 Irmãos
autóctones. Quanto à parte de nosso Instituto, ele contava 80 escolas, 580 Irmãos
e 18 000 alunos, o que não constitui uma proporção muito elevada.

O autor anônimo do Boletim é mais preciso, baseando-se, disse ele, na lista
dos territórios abrangidos pela Congregação da propaganda “ou que foram retirados
recentemente”, e onde a população católica é ainda uma pequena minoria.
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IMPORTÂNCIA DAS MISSÕES DO INSTITUTO PELOS ANOS DE 1930

CONTINENTE PAÍS E NÚMERO DAS ESCOLAS MARISTAS TOTAL

África Marrocos 2; Egito 1; Madagascar 2; Congo (belga) 3; 
África do Sul 10 18

Ásia Síria 8; Turquia 2; Arábia (Aden) 1; Ceilão 2; China 16 29

Oceania N. Zelândia 8; N. Caledônia 4; Austrália 5; Polinésia 7 24

América Colômbia 2 2

Europa Dinamarca 2; Sérvia 1; Grécia 3 6

18 países 79

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 12, n. 81, 1930.

Na verdade, essa lista revela os países que, não tendo um recrutamento sufi-
ciente no local, recebem um permanente contingente de Irmãos de origem es-
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trangeira, sem considerar seriamente as diferenças substanciais entre eles. A missão
é, portanto, tomada em seu sentido tradicional: é o envio de missionários que cria
a missão. Ela cessa quando a igreja local é autossuficiente.

O autor dá também uma visão geral sobre doações de províncias para as
missões que equivale a mais de 160 000 F. Nas estatísticas parciais que fornece
temos a surpresa de encontrar grandes doações da China (5500 F.). Seis províncias
fornecem sozinhas a maior parte: em ordem de importância EUA, México, Argen-
tina, Espanha, Reino Unido-Irlanda e Beaucamps. Mas o autor acredita que o pró-
prio Instituto gasta entre sete e nove vezes mais para a formação dos Irmãos mis-
sionários, em particular para os 150 juvenistas, noviços e jovens Irmãos de São
François Xavier.

Por volta de 1930, o pensamento missionário continua a ser um pouco fluido
e o Instituto não se distingue em especial pela sua presença nas missões em
sentido estrito.

Uma inculturação bem sucedida: o exemplo brasileiro

Uma excelente história dos Irmãos maristas no Brasil12 entre 1917-1922 lem-
bra-nos que, em primeiro lugar, as fundações são o resultado de um chamado
direto ou indireto de Bispos imbuídos de tradição Tridentina, tendo como finalidade
a salvação das almas em uma Igreja, projetada como uma sociedade perfeita e
um tanto separada do Estado e da sociedade brasileira.

A priori, os Irmãos dão pouca atenção aos problemas políticos, econômicos e
sociais. Mas eles adaptaram rapidamente sua organização pedagógica às exigências
do Estado (treinamento militar, participação em festas cívicas); e também à socie-
dade brasileira, preocupada com a promoção bem como com a formação religiosa,
que terá o efeito de desarmar os ataques da imprensa liberal. No entanto, a origem
francesa do Instituto permanece amplamente afirmada, especialmente para o sul
e o centro, onde conheceu a concorrência das populações de origem alemã ou
italiana e de uma burguesia sensível ao prestígio cultural dos franceses, enquanto
que ao norte os Irmãos se inserem mais rapidamente na cultura brasileira. Além
disso, desejosos de autonomia, eles estabelecem suas obras mais ou menos bem
fundamentadas e abrem colégios lá onde eles têm a propriedade efetiva e, portanto,
a possibilidade de aí exercer conforme sua tradição.

Esta análise pode ser estendida a muitos dos territórios abrangidos pela Con-
gregação. Sua indiferença relativa às questões políticas, econômicas e sociais e
seu compromisso essencialmente religioso e educacional permitiu-lhe encontrar
muitos pontos de acordo com os Estados e as sociedades. Mas ela a torna pouco
sensível a outros fatores como a colonização ou um imperialismo cultural.

12 Azzi, Riolando. Histόria da Educação Catόlica no Brasil: Contribuição dos Irmãos Maristas. São
Paulo, volume 1, p. 420-421. 
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Mas uma extensão de um antigo polo de língua inglesa e a ascensão rápida de
um outro polo castelhano reduzem a veleidade da dominação cultural francesa.
Além disso, como veremos ao falar sobre a guerra de 1914-18, o patriotismo dos
missionários franceses se amorna. Assim, uma ligação cultural com o país de ori-
gem, seja qual for, é combinada com um compromisso real com a nova pátria e a
aprendizagem das línguas locais, como a turca, árabe, chinesa... porque o Instituto
faz as concessões necessárias para assegurar, tão eficazmente quanto possível,
sua dupla missão educacional e religiosa, sem esquecer seus interesses próprios
porque, no entender da maioria dos Irmãos, missão e desenvolvimento do Instituto
andam de mãos dadas.



3. 

UMA NOVA POLÍTICA MISSIONÁRIA
(1946-1967)

O Ir. Teofânio conduziu, no século XIX, uma política relativamente coordenada
de expansão-missões. Mas uma memória anônima dos arquivos do Instituto, sem
dúvida preparatória ao Capítulo de 1946, intitulada “Algumas considerações sobre
a desenvolvimento do Instituto”13, oferece-nos uma crítica válida da expansão an-
terior e uma visão real da futura estratégia de desenvolvimento do Instituto.

Uma política de fundação mais voluntarista

Na base de seu raciocínio há um retorno sobre a história do Instituto, como
sociedade de educação praticando dois tipos de fundações: as passivas e as ativas.
A primeira vai ao encontro do pedido de um bispo, um padre... Este foi o caso
mais frequente na França no século XIX e até mesmo fora da França: por exemplo,
a Cidade do Cabo, em 1867, ou ainda Pequim e Constantinopla, em 1891 e
1892. Existe fundação ativa quando os superiores mesmos escolhem um campo
de apostolado, alugam ou constroem um estabelecimento por sua conta e risco.
Por exemplo, Roma, onde o Colégio tornou-se a base de uma nova província; e
Belgrado, onde os Irmãos, após haver trabalhado sem lucro com os Lazaristas por
vinte e cinco anos, estabeleceram um colégio próspero e “um começo de juve-
nato”.

O autor, provavelmente o Ir. Jean-Émile, novo assistente, reconhece que muitas
vezes as fundações ativas são partes de uma fundação passiva; “mas, é precisamente
quando assumimos o negócio que a obra começou a crescer”, os Irmãos não
foram prejudicados por direções com objetivos limitados. Para ele, é claro que “é
na medida em que nós escolhemos os lugares e os meios que nós nos desenvol-
vemos melhor”. E, para ele, a França14 é um contraexemplo:
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13 AFM, dossiê 203/1.
14 Mais de 80 estabelecimentos em quatro departamentos e 54 outros sem nenhum estabeleci-

mento. 
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Parece que na França, onde sempre estivemos, temos as situações mais pobres
do Instituto, por ter em proporção muito alta seguindo o método passivo nas fun-
dações.

Passemos sobre este julgamento que não leva em conta a secularização. Em
qualquer caso, ele traça “uma nova linha de conduta para o futuro”. Em primeiro
lugar, devem ser evitadas “terras improdutivas” como Aden “onde não há cem ca-
tólicos fixos” ou até mesmo Nova Caledônia, onde Irmãos trabalham há setenta
anos, sem grande esperança para o desenvolvimento: a ilha tinha apenas 28 000
católicos. Ao contrário, a Indochina (atual Vietnã), com seus 1 500 000 católicos,
assim como a Índia (3,5 milhões de católicos) ou a Austrália oferecem oportuni-
dades significativas. Em última análise, “isto não é uma questão de dedicação,
mas de campo propício ou não”.

Podemos, portanto, prever a esterilidade das Ilhas Fiji (16 000 católicos) e
Samoa (15.000), mas também a fertilidade do Ceilão (400 000 católicos) e Mada-
gascar (500.000). Outros países propícios devem ser tidos em conta: Tanganica,
Camarões, Uganda, “sem esquecer as Filipinas e Portugal”.

Por uma centralização do esforço missionário

As províncias não são o instrumento adequado para tal empreendimento, por-
que elas têm “um escopo bastante preciso”. A responsabilidade recai sobre o
“centro do Instituto”, que deve reivindicar das províncias pessoas e recursos: “ir-
mãos brasileiros podem bem ir se instalar em Portugal, irmãos espanhóis nas Fili-
pinas e irmãos australianos na Índia”. E essa ação deve ser apoiada com pessoas
e recursos materiais, pelo menos durante dez anos. Devemos evitar situações lân-
guidas como em Madagascar, ou na China inicialmente, que têm impedido o de-
senvolvimento. Assim “é importante e vantajoso implantar o nosso Instituto em
terra de futuro, em vez de criar um novo posto em uma das antigas províncias”15.
E a consideração final é de grande realismo: em muitos países “a questão da na-
cionalidade desempenha um papel eliminatório [...] Se demorarmos, vamos ver
as portas se fecharem diante de nós”.

Pode-se fazer críticas sobre um documento que traz simplificações excessivas,
mas que demonstra uma visão abrangente e realista. A missão deve, portanto, ser
novamente coordenada a partir do centro, como antes de 1903, e almejar terras
capazes de assegurar sua prosperidade. No entanto, este raciocínio, com base na
ideia de massas cristãs - cristandades exóticas, em que o Instituto deve apoiar-se
para garantir o seu próprio desenvolvimento - nega de alguma forma a missão,
pois recomenda uma ação do Instituto nas áreas já fortemente cristianizadas e
sem chamado prévio da Igreja.  
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15 Mas, o exemplo que ele dá é muito paradoxal: a província de Constantinopla, com déficit de re-
crutamento, estabeleceu um juvenato e uma escola em Langon, na Bretanha, que, depois de oito
anos, já deu uma dezena de jovens Irmãos “em atuação nas salas de aula” e permite antever o germe
de uma futura província. 
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O relançamento de 1946

O Capítulo de 1946 inclui uma Comissão com um título curioso: “recrutamento
e missão”, cujo pensamento é influenciado pela tese acima. O relatório16, provavel-
mente pela primeira vez, esclarece o significado da palavra “missionário”. Os Irmãos
que deixaram seu país para trabalhar longe são realmente muitos, mas “se tomamos
esta palavra no sentido estrito de religiosos trabalhando em países povoados princi-
palmente por pagãos, o número de nossos missionários é muito reduzido”. E a Co-
missão dá uma lista de dez países de missão: China, Madagascar, Ceilão, Fiji,
Samoa, Ilhas Salomão, Nova Caledônia, Congo, Niassa, Rodésia, onde trabalham
357 Irmãos. E ainda é necessário deduzir deste número os 97 Irmãos chineses, 10
Irmãos malgaxes, 7 Irmãos cingaleses trabalhando em seu país. Não há, portanto,
senão 243 Irmãos “realmente missionários”, representando 3% do Instituto.

Alterando sua definição de missão, o Instituto se descobre, então, pouco mis-
sionário. Por isso, a Comissão emitirá um estímulo específico para um relança-
mento: 

– recuperação da obra de São Francisco Xavier, quase dizimada pela guerra; 

– “que as províncias prósperas organizem uma missão nos países onde o Ins-
tituto teria interesse de se implantar: Índia, Filipinas, Moçambique...”; 

– “que os jovens Irmãos, desejosos de partir para as missões, sejam encoraja-
dos a escrever para o Irmão Superior-geral, que veria, na sua prudência, a
maneira de usar esta boa vontade na medida em que isto não desorganize
significativamente as obras de suas províncias”.

A Comissão observa ainda que haveria várias missões para criar em terras
pagãs, por exemplo, na Índia, na África Equatorial, em Camarões, no Moçambique,
etc. e deseja que se estude a questão do retorno periódico dos Irmãos missionários
a seu país de origem.

A proposta das Filipinas como uma terra de missão mostra, no entanto, que a
noção de um país pagão ainda é muito vaga e que a preocupação de recrutamento
não está ausente. No entanto, foi dado um passo na concepção da missão e a Co-
missão do capítulo de 195817 irá constatar:

16 Circulaires, T. 19, p. 473. Circular de 12/08/1946)
17 Circulaires, T. 22, p. 246. Circular de 8/12/1958,)

IRMÃOS EM MISSÃO

ANO IRMÃOS EM MISSÃO ALUNOS

1946 357 (dos quais 114 autóctones) 19 380

1958 936 (dos quais 353 autóctones) 43 377

Fonte: Bulletin de l´Institut, T.27, n. 206, abril 1967, p. 506-507.
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O maior esforço veio de 12 províncias que realizaram 18 fundações. Esta será
uma nova fase da missão, frequentemente assumida por novas províncias, como
o Canadá, os Estados Unidos, o Brasil... incentivados por um centro de coordena-
ção. A criação, em 1950, da União Missionária Marcelino Champagnat ajudou a
definir uma corrente de apoio espiritual e financeiro. Duas circulares se voltam
sobre a questão em 1959 e 1961. Sente-se aí a influência da descolonização que
fortalece a consciência de que o tempo está se esgotando para instalar-se em
muitos países e que a missão deve assumir formas diferentes.

Pouco antes, no Bulletin de l´Institut 18 o Ir. Thomas Austin A.G. deu uma visão
geral das missões do Instituto mostrando os progressos realizados desde 1946,
mas apresentando números bem inferiores daqueles de 1958. Em qualquer caso,
a tabela que extraímos mostra bem dois tipos de missões: as antigas, anteriores a
1916, que, por várias razões, mas muito frequentemente por falta de recrutamento
local, não tem, ou ainda não, o status de país de missão, a China, sob o jugo co-
munista, sendo, obviamente, um caso especial. Em última análise, o artigo mostra
que de 1915 a 1946, é quase um deserto de fundações e que a recuperação é
forte, na sequência, mesmo se o número de fundações é artificialmente inflado
por meio da criação de uma província da China exterior.

18 Bulletin de l’Institut, n. 159 (1955),
19 Escolas que se ocupam dos indígenas.
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VISÃO GERAL DAS MISSÕES DO INSTITUTO

PROVÍNCIAS PAÍS DE MISSÃO DATA DE CASAS IRMÃOS ALUNOS
FUNDAÇÃO

África do Sul Orlando ? 1 2 350

N.-D. Hermitage Nova-Caledônia 1873 4 27 820

Nova Zelândia Samoa 1888 3 14 1.440

Nova Zelândia Fiji 1888 3 14 1.250

Sudeste Argélia 1890 2 5 680

China China 1891 85

Colômbia Colômbia 1908 219 7 490

Bélgica Congo 1911 8 103 11.300

Varennes-Orient Madagascar 1911 6 42 2.000

China Ceilão 1911 4 27 2.750

Bética Marrocos 1915 1 10 250

Sidnei Ilhas Salomão 1938 3 7 200

Iberville Rodésia do Sul 1939 3 22 2.450

Levis Niassa 1946 4 16 680

Brasil Meridional Moçambique 1948 3 22 530
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Embora dividida em duas épocas muito diferentes, a concepção da missão
marista permanece a mesma: o missionário é aquele que deixa seu país para di-
fundir a fé, espalhar o Instituto ou assegurar-lhe terras a serem preenchidas. Mas é
verdade que muitas fundações na África revelam um compromisso renovado e
agora largamente assumido pelos polos da Oceania e da América. E, em geral, os
Irmãos que partiram desses países não estão comprometidos como os europeus
na complexa colonização-missão.

PROVÍNCIAS PAÍS DE MISSÃO DATA DE CASAS IRMÃOS ALUNOS
FUNDAÇÃO

Estados Unidos Filipinas 1948 4 18 1.500

G. B. e Irlanda Nigéria 1949 2 6 300

China Hong-Kong 1949 4 26 850

China Malásia 1949 7 38 4.130

China Sumatra 1950 2 6 1.590

Sidnei Nova Britânia 1950 1 4 100

China Japão 1951 1 7 120

Brasil Meridional Angola 1954 1 3 50

Levis Rodésia do Norte 1955 1 2 120

69 513

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 22, n. 159 (1955), Ir. Thomas Austin A.G.

9. Juvenato São Franciso Xavier, Ano 1950.
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Terras de recrutamento e terras de missões (1950)

Alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, a situação do Instituto permanece
de maneira geral satisfatória: compreende 7.556 professos, dos quais 5881 traba-
lhando em seu país, e 1.675 (22%) estão em missão, ou seja, residem fora do seu
país de origem. O Instituto parece mesmo dar mais atenção para novos territórios
de conquista do que para províncias em dificuldade. É por isso que a reestruturação
de províncias antigas exaustas é lenta para se concretizar ou levam a um engessa-
mento pouco convincente.

Mas, o mais interessante é, talvez, a dissociação contínua e antiga entre terras
de recrutamento e terras de missão, resultando em duas geografias parcialmente
distintas: a das obras e a das vocações. Os juvenatos interprovinciais e a obra de
São Francisco Xavier foram os grandes reguladores. Eis porque certas províncias
da América Latina (Chile, Peru) são verdadeiros anexos da Espanha, como antes
de 1903 certas províncias pareciam um tipo de enclave francês em terra brasileira
ou mexicana. A obra de São Francisco Xavier, controlada pela administração
geral, menos massiva, distribuía o pessoal nas províncias que necessitam de ajuda:
China, Constantinopla, Varennes-Oriental, Ceilão...

Em última análise, os territórios de recrutamento podem ser agrupados em três
categorias:

n Os países muito fecundos em vocações e em obras como a França, antes
de 1903, substituída em seguida pela Espanha. 

n Os países fecundos em vocações, mas sem obras importantes correspon-
dentes: Alemanha e Itália. 

n Os países praticamente sem obras: Suíça e Portugal, a Europa Central (Hun-
gria, Checoslováquia).
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TERRAS DE RECRUTAMENTO E TERRAS DE MISSÕES (1950)

PAÍS TRABALHANDO NO PAÍS EM MISSÃO FORA TOTAL

DE ORIGEM DE ORIGEM DE SEU LUGAR DE ORIGEM MISSÃO

Total 5881 1675

Espanha 334+276+286+309 = 1205 8 (Afr. do Sul); 139 (Arg.); 39 (Br. Central); 
15 (Br. Sul); 25 (Br. Norte); 5 (Adm. Ger.); 
108 (Chile); 7 (China); 5 (Ceilão); 
26 (Colômbia); 191 (Cuba-AC); 1 (USA); 
36 (Méx); 1 (NZ); 64 (Peru) 670

França 280+175+93+177+210 = 935 16 (Afr. do Sul); 2 (Alemanha); 19 (Arg.); 
10 (Belg.); 52 (Br. Central); 21 (Br. Sul); 
57 (Br. Norte); 7 (Adm. Ger.); 1 (Chile); 
39 (China); 4 (Ceilão); 13 (Colômbia); 
11 (Cuba-AC); 12 (USA); 2 (GB-Irl); 
14 (Iberville); 2 (It.); 4 (Leon); 1 (Levante); 
6 (Levis); 26 (México); 4 (Norte); 1 (NZ); 324
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PAÍS TRABALHANDO NO PAÍS EM MISSÃO FORA TOTAL

DE ORIGEM DE ORIGEM DE SEU LUGAR DE ORIGEM MISSÃO

Itália 160 72 (Arg.); 26 (Br. Central); 2 (Br. Sul); 2 (Br. Norte); 
12 (Adm. Ger.); 8 (Chile); 1 (Ceilão); 1 (USA); 
2 (México); 2 (N.D.H.); 1 (NZ); 23 (Peru). 152

Alemanha 123 15 (Afr. do Sul); 2 (Arg.); 1 (Bcps); 4 (Belg.); 
5 (Br. Central); 41 (Br. Sul); 6 (Br. Norte); 1 (Chile); 
16 (China); 6 (NZ); 30 (Urug.)… 151

Portugal 3 (Br. Central); 3 (Br. Sul); 96 (Br. Norte) 102

Suíça 6 (Al.); 1 (Cuba-AC); 4 (USA); 4 (Iberville); 
1 (Levante); 2 (Levis); 1 (México); 18 (N.D.H.); 
2 (NZ); 20 (SGL). 59

Inglaterra 32+84+75 =  191 4 (Afr. do Sul); 1 (Br. Central); 5 (NSW); 3 (NZ)

Escócia 7 (Afr. do Sul); 1 (Belg.); 2 (USA); 6 (NSW); 1 (NZ);

Irlanda 1 (SGL); 1 (S.E); 8 (Afr. do Sul); 1 (Belg.); 5 (China); 
2 (Ceilão); 1 (USA); 49

Iugoslávia 0 1 (Adm. Geral); 1 (Cuba-AC); 1 (NDH); 2 (Var.O)

Tchecosl. 1 (Al.); 1( Br. Sud); 1 (Br. Norte); 2 (Adm. Ger.); 

Hungria 1 (USA); 8 (SGL); 2 (Var. O.); 2 (Adm. Ger.); 
3 (China); 3 (SGL); 1 (S-E); 7 (Var.O) 37

Bélgica 332 1 (Afr. do Sul); 1 (Al.); 6 (Bcps); 1 (Adm. Ger.); 
10 (Congo belga) 19

Total de 
missionários 2.946 1.563

Fonte: Estudo feito pelo Ir. André Lanfrey a partir do Bulletin de l´Institut, 1950.

A lista dos principais países missionários da Congregação entre 1883 e 1950
apresenta, portanto, como dissemos anteriormente, uma geografia muito diferente
daquela das obras, a ponto de alguns países (Alemanha, Suíça, Portugal, Europa
Central) terem mais Irmãos fora do seu território do que dentro das suas fronteiras.
Por outro lado, muitas províncias da América do Sul tiveram uma prosperidade
parcialmente artificial porque ela se apoiou até então sobre a missão externa e
pouco se perguntaram sobre seu grau de maturidade.

Um balanço em 1967

O período de 1950-67, marcado pela guerra fria, não conhece uma conflagra-
ção geral, mas uma era de prosperidade global marcada por três ondas de deses-
tabilização substantivas, cujos efeitos se juntam durante um curto período: a
virada dos anos 1950-60, uma descolonização rápida e maciça; em 1962-65 o
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Concílio Vaticano II que renova completamente a relação do catolicismo com o
mundo; no final da década de 1960, a efervescência política e sociocultural. Até
certo ponto, este é o fim de um breve século XX (1914-1967): o das guerras mun-
diais, da emancipação do mundo da tutela europeia e da cultura judaico-cristã.

Para o Instituto, preparando seu Capítulo Geral, o BI20 apresenta um resumo
desta história, logo depois do Concílio, mas antes que ele realmente fizesse sentir
seus efeitos profundos, e também antes da agitação social e cultural de 1968. É
um tipo de fotografia sobre a distribuição dos Irmãos pelo continente distinguindo
entre os Irmãos originários do país e aqueles que aí estão presentes.

Na África, onde chegaram mais tarde no final do século, constatamos sem ne-
nhuma surpresa que em quase todos os países, os Irmãos de origem estrangeira
estão entre 80 e 100%. No entanto, em proporções menores aparecem, em países
em que chegaram depois de um longo tempo: Madagascar (1911) tem apenas
23% de Irmãos estrangeiros e a Nigéria, por causa da fusão com os Irmãos de São
Pedro Claver, 16%. Por outro lado, a África do Sul, embora muito antiga, tem
53% do seu pessoal nativo de estrangeiros; e o Congo-Kinshasa, onde chegaram
em 1911, 77%, pelo recrutamento dificultado pelas diretivas romanas e submetido
a uma violenta descolonização. Mais ou menos todos estes países são, em sentido
próprio, “países de missão”, porque ainda não atingiram sua maturidade mesmo
que alguns estejam se aproximando. Pode-se facilmente saber a origem da contri-
buição dos estrangeiros: Bélgica, Canadá, França, Portugal-Brasil, Obra de São
Francisco Xavier (Italianos, Espanhóis...). Ilhas Britânicas e Irlanda.
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IRMÃOS ESTRANGEIROS E AUTÓCTONES EM AFRICA (1967)

PAÍS TOTAL % DE IRMÃOS AUTÓCTONES
ESTRANGEIROSEM MISSÃO EXTERIOR

Nigéria 75 16
Madagascar 59 23
Ruanda 14 42
África do Sul 93 53 
Moçambique 27 59
Congo (Kinshasa) 77 77
Camarões 10 80
Zâmbia 15 80
Marrocos 6 83
Malavi 39 84
Rodésia 41 90
Angola 13 92
África Central 18 94
Argélia 8 100
Congo Brazza 2 100
Total 497 71,5 % 0

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 505-506.

20 Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, p. 506-507, abril de 1967.
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A situação na América Latina não é muito diferente pelo número de países em
que chegaram tardiamente (Bolívia 1956, Equador 1957), ou entre as duas guerras
mundiais. Quanto aos países aportados antes de 1914, tivemos a surpresa de
constatar que a Argentina tem ainda 65% de estrangeiros. No entanto, as províncias
da Colômbia, Brasil e México mostram, pelo efetivo e a baixa proporção dos
Irmãos de origem estrangeira, que eles chegaram à maturidade. Eles são ainda ca-
pazes de se irradiar em torno deles na América Central ou mesmo além-mar (do
Brasil a Portugal e Angola). A América Latina oferece uma paisagem de alto con-
traste pelo fato da antiguidade bastante diversa das partidas de fundação, mas
também devido a um recrutamento mais ou menos difícil, dependendo do país e
de uma baixa perseverança. Para algumas províncias, uma contribuição externa
permanece indispensável.

Na América do Norte, o perfil é mais nítido: não somente o estrangeiro parece
praticamente nulo, mas numerosos irmãos canadenses e americanos vivem no es-
trangeiro. Esses dois países tornaram-se, portanto, polos de disseminação do Ins-
tituto no exterior.

IRMÃOS ESTRANGEIROS E AUTÓCTONES NA AMÉRICA (1967)

PAÍS TOTAL % DE IRMÃOS AUTÓCTONES

ESTRANGEIROSEM MISSÃO EXTERIOR

Canadá 696 0 84 (12 %)

Estados Unidos 644 0 26  (4 %)

México 563 0 47  (8 %)

Colômbia 224 9

Brasil 1220 12

Costa Rica 4 50

Argentina 349 65

Chile 181 80

El Salvador 80 81

Porto Rico 13 84

Peru 149 86

Guatemala 61 90

Uruguai 64 90

Bolívia 14 100

Equador 41 100

Venezuela 92 100

Total 4395 23 % 147 (3,3 %)

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 506-507.
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As províncias da Europa apresentam uma relação de Irmãos presentes/Irmãos
autóctones ainda muito positiva. Obviamente estes números não significam um
dinamismo, mas representam o traço de uma fase expansiva sendo concluída.
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IRMÃOS ESTRANGEIROS E AUTÓCTONES NA EUROPA (1967)

PAÍS AUTÓCTONES TRABALHAM TRANGEIROS EM MISSÃO

EM SEU PAÍS NO EXTERIOR

Alemanha 274 152 122
Bélgica 293 222 71
Espanha 2614 1766 848
França 1078 946 132
Grã-Bretanha 21 142 119 23
Grécia 27 29 2
Holanda 13 23 10
Irlanda 112 74 38
Itália 278 184 94
Liechtenstein 0 16 16
Portugal 109 71 37
Suíça 47 34 13
Checoslováquia 12 0
Hungria 11 0
Iugoslávia 7 0
Polônia 4 0
Luxemburgo 3 0
Áustria 2 0
Dinamarca 2 0
Albânia 1 0
Mônaco 1 0
Rússia 1 0
Total 5.031 3.636 28 1.378 (37 %)

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 505-506.

A Ásia é o continente mais fraco: se o Ceilão conseguiu um real desenvolvi-
mento, este polo permaneceu modesto. Em relação à China, deve consolidar seu
dispositivo, com, é verdade, Irmãos chineses bem numerosos. Mas, é que uma
China periférica se baseia nas comunidades chinesas enquanto dezenas de Irmãos
estão isolados na zona comunista. Quanto às tentativas para o Japão, elas são
pouco evidentes. Uma exceção é o rápido desenvolvimento das Filipinas aportadas,

21 Inglaterra + Escócia
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embora tardiamente (1948) pelos Irmãos americanos. Quanto ao Médio Oriente,
a província de Constantinopla desapareceu e no Líbano-Síria os Irmãos autóctones
destes países estão apenas em pequena quantidade.

22 Esquecido nas estatísticas.

IRMÃOS ESTRANGEIROS E AUTÓCTONES NA ASIA (1967)

PAÍS AUTÓCTONES % DE ESTRANGEIROS EM MISSÃO NO EXTERIOR

Ceilão 34 17

China 42 52

Formosa 3 100

Hong Kong 21 95

Japão 20 95

Líbano 44 90

Malásia 20 55

Paquistão 2 100

Filipinas 54 46

Sarawak 7 100

Singapura 15 100

Síria 10 30

Total 272 828 52 (19 %)

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 505-506.

IRMÃOS ESTRANGEIROS E AUTÓCTONES NA OCEANIA (1967)

PAÍS AUTÓCTONES % DE ESTRANGEIROS EM MISSÃO NO EXTERIOR

Austrália 599 1.6

Nova Zelândia 200 22

Fiji 19 42

N. Caledônia 39 74

N. Guiné 5 40

Salomão 16 50

Samoa 20 80

Total 898 env. 301,6

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 505-506.

A Oceania, Austrália e Nova Zelândia são, depois de longo tempo, polos ex-
pansivos para as ilhas próximas. Quanto à Nova Caledônia, arrasta-se lentamente,
incapaz de subsistir sem um fornecimento constante de Irmãos franceses.
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O grande contraste com o registro de 1950 é, portanto, a emergência da África
subsaariana. Quanto aos demais, se confirmam as tendências já visíveis durante
muito tempo: brilhantes êxitos na América do Norte e Oceania; uma situação
contrastante na América Latina e Europa Ocidental. Mas a Europa Central se
fechou; o Oriente Médio tem permitido uma expansão muito limitada e o sudeste
da Ásia foi reduzido para implantações periféricas.   

A estatística de 1968 é eloquente sobre esse assunto:
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ESTATÍSTICA 4 - PRESENÇA DE IRMÃOS EM CADA CONTINENTE

África: 497 Irmãos professos

Américas 4371 Irmãos professos

Ásia 272 Irmãos professos

Europa 3636 Irmãos professos

Oceania 928 Irmãos professos

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 27, n. 206, abril 1967, p. 507.

Podemos teorizar um pouco para explicar esses sucessos e fracassos? Pode-se
evocar notadamente a ambiguidade missão-colonização, que impediu as obras
maristas de se instalar de modo duradouro em muitos países, como no Oriente
Médio ou na China. Mas os acontecimentos políticos e as guerras, muitas vezes,
desempenharam um papel mais decisivo, nitidamente impedindo que Irmãos e
obras completassem sua inculturação. A esse respeito, o caso da China parece
bastante sintomático.

Em última análise, onde o Instituto conseguiu uma implantação sustentável foi
porque ele encontrou populações de culturas ocidentais e cristãs, com as quais
entrou facilmente em conivência, porque foi beneficiado com tempo necessário e
com um investimento de pessoas suficientemente massivo e flexível para amalga-
mar-se à cultura local. Teoricamente foi muito mal preparado para esta cumplici-
dade porque a doutrina oficial foi a uniformidade baseada na cultura europeia e
mais especificamente francesa. O surpreendente é que o Instituto tenha conseguido
sair-se tão bem, provavelmente porque um bom número de Irmãos adaptou-se às
culturas locais de maneira prática e intuitiva, vivendo uma inculturação que eles
nem sonhavam teorizar.

Evanescência da cristandade e missão por toda parte

Podem-se considerar três tempos da missão exterior, pelo menos quanto à sua
concepção: antes de 1914, uma forte conivência cultura-missão, ao mesmo tempo
em que missão é concebida como partida de seu lugar, independentemente do
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país que acolhe. Em um segundo tempo, a missão se torna multipolar, mas também
se começa a ter em conta a importância do país anfitrião na sua definição da mis-
são. Depois de 1946, a missão claramente é definida pela equação missionário-
país “pagão”. No entanto, a noção de país pagão torna-se imprecisa à medida
que o conceito de país cristão se corrói. Por volta de 1960, os cristãos e pagãos
estão por toda parte e a missão não tem nenhuma localização geográfica teórica
clara porque a história do século XX é atravessada por duas correntes contrárias:
uma desestruturação da cristandade tradicional ao mesmo tempo em que havia
uma expansão da Igreja em todo o mundo. É uma nova realidade que o Concílio
Vaticano II procurará levar em conta, e o Instituto fará o mesmo.
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4. 

O TEMPO DAS SECULARIZAÇÕES. 
DE UM CONCEITO CANÔNICO 
A UMA CULTURA GERAL

Na tradição da Igreja, a secularização tem um sentido canônico preciso: a re-
dução ao profano daquilo que é de ordem religiosa. O que estava fora do mundo,
para aí retorna. Suprimindo as congregações em 1903, o governo francês, aos
olhos dos católicos, comete uma ingerência em um mundo que não é dele.

Mas, despois desta época, o conceito de secularização alargou-se considera-
velmente e agora significa uma corrente sociocultural que afeta o mundo todo. E
esta secularização o Instituto tem vivido quase permanentemente, se considerarmos
que o Padre Champagnat mesmo fundou sua obra para combater a descristianiza-
ção revolucionária. Além disso, esquece-se muito que no final do século XIX os
Irmãos, reduzidos às escolas “livres”, estão sob o controle de comissões, católicas
certamente, mas compostas de leigos e sacerdotes muitas vezes pouco dispostos
a respeitar o caráter religioso dos Irmãos: o que eles querem são professores. A se-
cularização radical de 1903 segue, pois, uma consecutiva secularização desen-
freada das leis laicas de 1881-86.

No século XX, as secularizações estatais, inspiradas ou não no modelo francês,
multiplicam-se (no México, na Espanha, na Turquia, na Alemanha...) enquanto
que as próprias empresas tendem a emancipar-se de suas raízes religiosas. Secu-
larização é, portanto, um fenômeno multifacetado: às vezes interna ao catolicismo,
muitas vezes do estado e a maioria das vezes sociocultural. Ela será ainda ampli-
ficada pelas duas guerras mundiais, em que os Irmãos serão envolvidos querendo
ou não. Pela mistura de populações que elas ocasionam e os horrores que elas
provocam, contribuem para questionar a própria noção de civilização.

Embora intelectualmente mal equipado para compreender estes acontecimentos
terrivelmente desestabilizadores, o Instituto é surpreendentemente capaz de resistir
por muito tempo. E é finalmente em um período relativamente pacífico que sua
resistência parecerá menos forte, como se as secularizações externas e violentas
(guerras, perseguições) o havia fortificado bastante, enquanto a secularização so-
ciocultural o enfraquecia por dentro. Não é conveniente, portanto, tratar a secu-
larização francesa como um caso particular, mas incluí-la em um raio mais amplo
e mais complexo.
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O problema da secularização na França de 1907 a 1940

O Capítulo de 1907, ocasionado pelo falecimento do Ir. Teofânio, estabeleceu
uma doutrina sobre a secularização que mencionamos extensivamente no volume
1 e que condenou os secularizados a uma longa marginalização. Na prática, ele
reconheceu três categorias de secularizados:

Aqueles que não têm mais nenhuma relação com a congregação sem que, no
entanto, eles tenham pedido a dispensa de seus votos. 

Aqueles que pretendem ainda fazer parte da Congregação, porque eles estão
no trabalho a eles confiado pela obediência ou que pagam, de tempos em tempos,
alguma soma em dinheiro geralmente mínima, mas que não vão aos retiros anuais
apesar do convite que lhes é feito e que administram eles mesmos o dinheiro re-
sultante de seu trabalho sem prestar contas a quem de direito.

Os secularizados fiéis que seguem a orientação dos superiores.

Os secularizados das duas primeiras categorias serão, portanto, convidados a
esclarecer sua situação e, em caso de recusa, será pedido a Roma para confirmar
a sua remoção. A operação revela-se muito longa uma vez que em 1911 o
Conselho Geral23 fala ainda de “secularizados retardatários”. Quanto aos Irmãos
da terceira categoria, se exalta sua coragem: “pobres vítimas de um ato iníquo, jo-
gados como leigos no meio de um mundo perverso24”. Seus provinciais deverão
visitá-los frequentemente, restaurar o mais que possível a vida comum, organizar
recoleções e retiros, limitar o tempo de férias, as visitas familiares, o uso de
tabaco, “proibir absolutamente toda forma de comércio e qualquer representação
comercial; controlar o desaparecimento das câmeras fotográficas e as bicicletas
[...]; evitar o mais possível a introdução dos leigos no grupo dos funcionários do
estabelecimento”; não permitir que os Irmãos se filiem aos sindicatos, sociedades
de seguros etc. mas, incentivar reuniões entre confrades vizinhos25. Finalmente,
não deixar fazer trocas de mestres por comissões, a menos que estas comissões
não façam outra coisa que executar aquilo que o Ir. Provincial determinar. 26

Este programa é dificilmente viável de imediato, mas mostra o novo tipo de
vida do secularizado e o medo dos superiores de ver os Irmãos se tornarem

23 Deliberação do Conselho Geral, 1909-1913, p. 140, em 3/11/1911.
24 Capítulo de 1907.
25 Em todos os lugares nascem sindicatos de professores que visavam defender a profissão do pro-

fessor livre face ao monopólio que o Estado tinha sempre em mira. Os professores também querem
impor a seus empregadores (comitês, escolas departamentais ou locais, benfeitores, padres...) um
salário mínimo decente. Eles devem também participar da caixa de pensões e fundos de seguro saúde.
No Loire, muitos Irmãos Maristas aderem ao sindicato dos professores e das professoras livres que têm
grandes ambições para reorganizar a educação gratuita. As autoridades diocesanas irão por ordem
nestas ambições de independência por volta de 1910.

26 As dioceses criam direções diocesanas de ensino Católico, que não querem mais ver nos profes-
sores e professoras livres senão professores leigos, aos quais eles asseguram colocação e pagamento,
sem levar em conta nem seus antecedentes nem dos seus superiores religiosos. 
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simples leigos, se não aos seus próprios olhos, pelo menos para as autoridades
eclesiásticas e populações católicas.

A opinião dos Irmãos não secularizados

O espírito de independência de alguns secularizados provocou uma impressão
deplorável que o analista da província de Varennes condena em 1907:

Os trabalhadores (da Escola de Charolles), um certo número, pelo menos, em
vez de viver com fervor religioso, assumiram quase como tarefa viver apenas
como bons cristãos, frequentando cafés, até mesmo teatros de vez em quando,
voltando para casa tarde da noite, percorrendo as ruas de bicicleta e, às vezes,
permitindo-se leviandades a ponto de escandalizar gente honesta e fazendo-se
julgar mal... O que aconteceu então em Charolles aconteceu, infelizmente, em
um grande número de casas. O analista deve, na verdade... reconhece que muitos
terminaram por se recuperar e retomar alguns exercícios religiosos; mas demorou
muito tempo27.

As opiniões sobre a secularização tornar-se-ão lentamente mais moderadas e
um testemunho de 1944 faz, sobre este assunto, uma espécie de avalição28:

Veio 1903. Os Irmãos tiveram logo que ter a aparência de pessoas do mundo:
casacos e chapéus de palha rapidamente mudaram a fisionomia. Depois aparece-
ram os bigodes e barbas pequenas. Fazia-se necessário, de tempos em tempos, ir
ao bar com os amigos. Durante as férias, como era perigoso continuar na vida do
convento, partia-se para sua família, às vezes para uma estada bastante prolongada. 

Se isso escandaliza um pouco nossos sucessores29, seria suficiente, para res-
ponder, desejar-lhes que nunca tenham que se submeter à provação da seculari-
zação e se ela dura 39 anos, pedir-lhes para preservar sua vocação, salvar suas
obras, manter os juvenatos e os noviciados durante esse tempo.

As Circulares

Elas nunca evocam abertamente a secularização, mas lhe fazem numerosas
alusões. Já em 1904, as críticas do Ir. Teofânio foram claras30:

Aqueles conhecem o preço de sua vocação que [...] para mantê-la concordam
em fazer grandes sacrifícios. São do número dos Irmãos que levam a sério a re-
núncia, a abnegação que Nosso Senhor lhes pede [...] Eles não procuram um local
de sua escolha nem tal país antes que tal outro.

27 Dossiê 212/2, Charolles.
28 Gaveta Saint Genis-Laval, dossiê “casas fechadas”: François.
29 Ele falava de certas atitudes de independência dos secularizados.
30 Circulaires, T. 10 p 413-414. Circular de 19/3/1904.
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Sobre regularidade, a mesma circular continua:

Que cada um esteja atento sobre este erro que é de fazer concessões aos
tempos modernos e estabelecer modificações e comportamentos na prática dos
preceitos e dos conselhos evangélicos. O evangelho não mudou e não mudará.

O Ir. Stratonique conserva o mesmo tom: 

Não há outro caminho (que as Constituições e as regras) para alcançar a per-
feição, a santidade obrigatória de nossa vocação. […] Mas, talvez muitos serão
tentados a dizer: ‘As circunstâncias atuais bem que mudaram as coisas; importa
ter isto em conta’. Sem dúvida, as dificuldades têm crescido em algumas regiões;
mas elas não são, assim o desejamos, situações transitórias que o bom Deus abre-
viará em sua misericórdia; o princípio é, e sempre permanece o mesmo, porque
Deus não muda em sua santa vontade31.

Pode-se ainda encontrar textos semelhantes, mostrando que o evento de 1903
pôs em prática - e não apenas sobre o secularizado - uma pergunta crucial: até
onde precisa ir na adaptação ao mundo? Esta questão também surge em países es-
trangeiros onde os costumes provenientes da França não são bons para eles. Mas
os superiores, que viajam muito ao exterior, ficam maravilhados das possibilidades
que se abrem:

Que grande campo oferecido ao nosso zelo! Quanto bem a ser feito e quão
fácil eu poderia dizer: fomos capazes de percebê-lo em nossa longa viagem ao
redor do mundo. Foi-nos dado constatar, com grande satisfação, que em toda
parte (exceto uma pequena exceção em uma ilha no Pacífico32) as obras de evan-
gelização, educação e caridade desfrutam de completa liberdade; e que, mesmo
em países onde o protestantismo domina, eles são favorecidos pela proteção das
autoridades públicas33.

Essa escolha tem uma tonalidade teológica: a luta contra o mal, em nível mun-
dial. 

Se [...] consideramos os esforços cada vez mais fortes, mais e mais universais
de Satanás e seus agentes para descristianizar os povos descristianizando as escolas,
quantos de nós não estaremos animados para recrutar bons e numerosos soldados
para lutar contra esta campanha diabólica.34

Por que então preferir o meio apertado e perigoso da França, que persistimos
em não o ver como um país de missão, apesar de sinais evidentes de secularização
agressiva?

31 Circulaires, T. 11 p 486. Circular de 2/2/1911.
32 A Nova Caledônia, dominada pela política anticlerical. 
33 Circulaires, T. 11, p. 201. Circular de 30/12/1907.
34 Circulaires, T. 11, p. 427. Circular de 21/11/1909.
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Evolução numérica dos secularizados

Dada a situação muito imprecisa durante vários anos, as estatísticas não são
muito confiáveis. Em 190635, uma delas conta 1113 secularizados. A tabela a
seguir reagrupa os principais dados estatísticos sobre a secularização entre 1906
e 1920.

35 Gaveta “estatísticas”, dossiê 1906, (ex. 55189).

EVOLUÇÃO NUMÉRICA DOS SECULARIZADOS

ST PAUL ND VARENNES LACABANE BEAUCAMPS ST GENIS- AUBENAS TOTAL
HERMITAGE LAVAL

1906. 
Secularizados 
na escola 116 105 155 46 116 151 151 840
1906. 
Situações 
diversas 9 6 20 4 39
1906. 
Sem permissão 40 40
1906. 
Com permissão 22 22
1906. 
Aposentados 49 48 32 15 ? 80 53 279
1913. 
Secularizados 98 168 87 42 159 134 688
na escola (1916) (1910) (1914) (1914)
Secularizados 
mobilizados 17 46 32 17 18 35 32 197
1920 
Total de 
secularizados 78 151 66 37 72 145 117 664

sexagenários 24 41 15 5 14 35 31 176

septuagenários 17 18 9 3 6 16 17 84

octogenários 2 2 1 5 10

% + de 60 anos 52,5 40,3 36,3 21,6 29,1 35,1 45,3

Fonte: Sintesi do Ir. Lanfrey a partir de diversas fontes.

Em 1906 os secularizados são, portanto, cerca de mil e, até 1920, seu número
cai em um terço, enquanto sobe a idade média, especialmente nas províncias de
Aubenas e Saint Paul, que parecem ter se concentrado, mais do que as outras, in-
ternacionalmente.
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Pedidos de ajuda dos secularizados 

Antes de 1914, o Conselho geral não autorizou praticamente nenhuma nova secu-
larização36, apesar das reivindicações dos provinciais da França. O Ir. Bassianus (provincial
de Aubenas) expõe, em 20 de junho de 1913, o estado de seu distrito afetado pelas
mortes, os Irmãos que se tornaram incapazes de ensinar e os outros sobrecarregados:

Estas são situações intoleráveis que desencorajam os Irmãos enquanto com-
prometem sua saúde. […] Faço voto ardente para que o Regime tome medidas sé-
rias para vir em socorro desta parte da família que ainda tem bons servidores fiéis
e todos dedicados às nossas obras. Este será um incentivo para os nossos Irmãos
que se sentem negligenciados, e para o clero, uma razão para se demonstrar mais
acolhedor e mais disposto para o recrutamento.

Em 1914, ele vai mais longe:

Expresso o desejo de que nossos superiores maiores estabeleçam uma lista
contínua de pessoal entre os distritos da mesma província [...]37.. Se esse desejo for
realizado, uma nova coragem renascerá entre os nossos Irmãos: nós conservaremos
a estima e a simpatia do Episcopado, do clero e da população que deram seu san-
gue para manter as obras de conservação na França e nosso recrutamento, e que,
para nossa tristeza, vemos diminuir de um ano para outro, e retomar, mais abun-
dantemente, porque o mais interessado é o clero.

Os outros provinciais têm propósitos semelhantes e o Conselho geral não perma-
nece insensível a estes apelos, assim como ele quer manter a França como um reser-
vatório de vocações. Daí a decisão de 16 de março de 191438, que prevê a seculari-
zação de alguns Irmãos “para conservar ou fundar algumas escolas em algumas partes
da França particularmente fértil em boas vocações”39. No entanto, em 29 de junho,
ele rejeita a criação de um noviciado especial para aqueles que devem trabalhar na
França, devido à posição intransigente de vários conselheiros eclesiásticos. 40

1° [...] Um religioso é um ser permanentemente dedicado a Deus, sem esperança
de retorno ao mundo, [...] Quando, como é o caso de vossos Irmãos, é dedicado
ao apostolado, o apostolado é subordinado à vocação religiosa; ele a segue, ele
não a condiciona [...] Se, por hipótese, acontece um conflito entre os dois, é o
apostolado que deve ceder.

A posição assumida em 1907, portanto, resulta em uma estranha contradição:
a França deve fornecer as vocações para o apostolado no mundo sem o benefício
de nenhuma assistência.

36 Registro das deliberações, 1900-1913 p.194 e registro 1913-1919 p. 19. Uma autorização em
1909; uma recusa em 1912 e três em 1914. 

37 Gaveta Aubenas, dossiê AUB 63162.
38 Deliberações do Conselho Geral, 1913-1919, p. 31.
39 Em 15 de maio de 1914 é a primeira aplicação desta nova atitude: o provincial de Saint-Paul é

autorizado a empregar dois Irmãos num estabelecimento de secularizados, Ibid. p. 47.
40 Dossiê Secularização. Carta de R. Parayre, professor de Direito na Faculdade Católica de Lyon,

ao Irmão procurador geral.
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Um reequilíbrio tardio no Capítulo de 1920 

A Comissão da Secularização, composta por secularizados41, coloca o dedo
sobre essa contradição:

Se nós abandonamos nosso país, as vocações serão mais raras, seja porque os
pais farão dificuldades para deixar partir seus filhos para longe, seja porque os
pastores de almas dirigirão seus vocacionados para as congregações que se ocupam
da França. 

A Comissão aproveita também a carta de um não secularizado (Ir. Joseph
Firmin Lepetitgaland) que, tendo visitado escolas na França, elogia a regularidade
e o espírito religioso que encontrou e condena um clima desfavorável aos secula-
rizados:

Numerosos Irmãos têm a felicidade de usar a batina e que eu tenho ouvido
falar sobre as qualidades da dedicação de nossos perseguidos é pequena; no en-
tanto, quantas vezes eu não os ouvi maltratar, difamar?

A França, portanto, deixará de ser área proibida, mas entende-se que “os meios
para manter as obras na França estão resumidos em um só: a prática da Regra”, a
batina deixada de lado. E é nessas condições que o Capítulo decide, por 49 votos
a 12, conservar as obras da França, o que não impede de manter o Regulamento
de 1907: “os Irmãos que estão em comunidades regulares não poderão viver a
vida do secularizado sem permissão do Conselho Geral.”

Embora o Capítulo de 1920 tenha decidido suspender a proibição da seculari-
zação, o Instituto é dividido entre obras nacionais e a retomada de obras estran-
geiras. Isto é o que expôs o Irmão Diogène em 192142: 

Senhor Chanoine,

É com toda a sinceridade que no mês de abril último nós vos deixamos vislum-
brar,43 por ocasião do nosso Capítulo Geral, a possibilidade de reforço de pessoal
das nossas obras da França e, consequentemente, a aceitação de pelo menos uma
das obras que vós quereis por bem nos oferecer. […]

Nossas províncias longínquas, com as quais contamos para este reforço, fizeram
uma avaliação das próprias necessidades (de fato muito real) com uma convicção
impressionante; e por outro lado, tivemos que contar com os bispos que, após ter
nos acolhido generosamente no infortúnio, não concordaram que nós deixemos
agora as obras que se estabeleceram em suas dioceses. Desta maneira, a situação
das nossas obras da França não será muito melhorada...

41 Irs. Elie-Marie, Marie-Charles, Marie-Victoric, Bassianus, Melchior, Stanislas, Joseph-Philippe.
42 Carta administrativa n. 15.159 (volume 21) de 14/2/1921 ao vigário geral de Quimper (Bretanha)

que pede Irmãos. 
43 15112. Nota do redator.
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As províncias francesas não gozam de nenhuma prioridade, a maioria dos Ir-
mãos franceses membros das províncias estrangeiras (Constantinopla, Síria, México,
Brasil, China...) partem de novo, lembrados por seus superiores ansiosos por res-
taurar as obras abandonadas e conseguir reforços para aqueles que permaneceram.
Por outro lado, o recrutamento de noviços das províncias estabelecidas na Itália
encontra um problema de cruzamento da fronteira, e as famílias recusam que
seus filhos se expatriem. Eis porque os juvenatos estão estabelecidos na França,
depois da guerra.

As tentativas junto ao governo francês 

Antes de 1914, os superiores esperavam um tempo para mudar a situação dos
secularizados, negociando com o governo francês, especialmente porque o Mi-
nistério dos negócios estrangeiros estava preocupado com um declínio da influência
francesa devido ao exílio das congregações. As correspondências de 1913 a 1914
mostram que uma campanha está surgindo em favor da autorização de noviciados
missionários de congreganistas44 que os superiores procuram tirar proveito.

Um relatório de 22 de junho de 1913 dá uma visão geral sobre a situação de
1904-1912, e nos informa sobre os Irmãos que permaneceram nas antigas casas
provinciais45. Mas, acima de tudo, procura mostrar que a ausência de recrutamento
na França altera o equilíbrio da congregação no exterior: os Franceses lá eram
1.312 em 1905 e não são mais de 1.152 em 1913. E o recrutamento não segue
mais: nos últimos dez anos se 58 franceses reforçaram os efetivos, os estrangeiros
foram 335.

O relatório solicita, pois, o direito de abrir casas de noviciado em quatro ou
cinco regiões da França “onde era favoravelmente conhecida anteriormente”.
Outro relatório, em 16 de julho de 1914, pouco antes da guerra, deu diferentes
números: 1.380 Irmãos franceses no exterior. Sobre os 671 religiosos enviados
fora da Europa, depois de 1904, 209 são franceses e 462 estrangeiros. Mas o
pedido é menos ambicioso: um noviciado em Saint Genis-Laval.

Obviamente a guerra de 1914-18 bloqueou qualquer negociação, mas um re-
latório de 20 de novembro de 1920 retoma, atualizando as informações e solici-
tações de antes da guerra. As escolas no Oriente Médio fracassaram e o número
dos franceses fora da Europa não é mais de 1.044 ou 37% do total. A Congregação
pediu, portanto, para manter a casa de Saint Genis-Laval, a única que não tinha
sido liquidada ou vendida, para estabelecer um noviciado, um escritório para as
missões e um lugar de descanso para os missionários. Solicitou-se igualmente a

44 AFM Dossiê France 600. Eles eram 435 em 1904 e foram reduzidos a 250 em 1912. Suas
despesas custeadas pela congregação, de 244  000 Francos em 1904, diminuíram gradualmente a
137 000. 

45 Há a um projeto de lei sobre a liquidação das congregações que prevê a indenização dos con-
greganistas antigos. 

Tomo 2Lanfrey     



63

criação de três outros noviciados no norte, no centro e no sul, sem especificar o
local. Mas pensa-se também na recuperação das antigas casas provinciais.

A chegada do grande anticlerical Bloc des Gauches, em 1924-26, conduzirá a
venda da casa de Saint Genis-Laval, que o Instituto conseguiu resgatar em 20 de
agosto de 1926. As negociações com o governo francês são retomadas e, em 27
de março de 1929, a Câmara dos deputados vota a autorização da Sociedade dos
Irmãos Maristas das missões46. O Senado bloqueou o processo legislativo, mas o
governo agora vai tolerar a existência de casas de formação congreganistas em
solo francês. Desconfiado, o Conselho Geral mantém os noviciados na Itália e Es-
panha, mas as províncias acolhem juvenistas e escolásticos em território francês.

Províncias sem ajuda externa 

Entre 1920 e 1940, por causa de todas essas dificuldades acumuladas, a
situação das províncias francesas não melhora nada. No Capítulo de 1932, Aubenas
e Varennes perderam, pela morte, a metade dos seus religiosos depois de 1920;
Saint Genis e Hermitage a terça parte47. Essas províncias em dificuldade fazem,
portanto, uma abordagem para que retornem os Irmãos que partiram. Mas a res-
posta é pouco animadora:

O Ir. Euphrosin mostra as dificuldades de recrutamento de hispano-americanos
e os grandes recursos, a este respeito, da Espanha. Como resultado, compete a ela
socorrer a Saint-Paul-Trois-Châteaux. O Ir. Provincial da Espanha, embora possa
parecer paradoxal, reclama da falta de pessoal, fala de seu embaraço para preencher
seus quadros e o desconforto causado em alguns pela perspectiva de retornar
para a França. Finalmente, ele acrescenta que uma alavanca importante para a
conservação de nossas obras parece ser a proteção dos representantes franceses.
O Reverendo Irmão lembrou o caso dos Irmãos do México, mais eficazmente pro-
tegidos pela Embaixada da França do que por outros agentes diplomáticos48. 

No geral, é, portanto, uma recusa. As províncias da França deverão continuar
a se virar meio sozinhas enquanto aos olhos de muitos dos capitulares as dificul-
dades da França são causadas pela falta de regularidade:

É urgente que, nas províncias de França, se unifique, a fim de reforçar a vida
regular da Comunidade: a administração financeira, colocando o dinheiro em co-
mum; nenhum Irmão está autorizado a receber retribuição mensal; as autorizações
para visitar a família quanto à frequência e à duração; a recitação de todas as ora-
ções da Regra em Comunidade; supressão das bicicletas onde não são necessárias;
o levantar-se regularmente às 4h30; a visita trienal por delegação por todos os Ir-
mãos Assistentes.

46 AFM, França 600, dossiê 1929, memória do P. Gonzalve Delsuc O.M.C. Outras congregações
se beneficiam da mesma autorização. 

47 Registro do Capítulo de 1932, p. 156.
48 Ibid. 



64

O fim oficial da secularização

Após o esmagamento da França em junho de 1940, o governo de Vichy revoga
a legislação anticongreganista e o Conselho Geral “bendizendo a Deus por este
feliz acontecimento” (a revogação da lei de 7 de julho de 1904) ordenou “para
vestir nosso traje religioso completo49 tão logo quanto possível, não mais tarde do
que o início de 1941” e todas as práticas da Regra. No momento em que a guerra
provoca uma aceleração secularizante, pensa-se em resolver os problemas das
províncias francesas pela Regra e o hábito.

Ao todo, a França sofreu uma secularização em vários níveis: pela ação de um
Estado antirreligioso, mas também por uma Igreja, cujos bispos queriam, durante
um certo tempo, usar antigos religiosos sob a sua autoridade, sem respeitar seu
status religioso. Mas, um dos efeitos mais perniciosos da secularização tem sido a
dificuldade extrema do Instituto em adotar uma atitude realista para com as pro-
víncias da França, como se a obsessão da Regra e do hábito, bem como uma
busca de recrutamento em curto prazo, tivessem ofuscado qualquer outra consi-
deração.

A retomada do hábito em 1940 suscitou mais resignação do que entusiasmo,
especialmente quando ela intervém como resultado de uma esmagadora derrota
nacional. Além disso, nesta época, há muito tempo que o problema da seculari-
zação perdeu seu aspecto particular e afeta o mundo inteiro sob a forma de um
tipo de violência totalmente diversa ou de uma profundidade completamente di-
ferente.

49 De acordo com o Ir. Edouard Heck, então diretor da escola de Cluses (Haute-Savoie), os Irmãos,
tendo retomado a batina, tiveram que suportar as gozações até na igreja. Seu rabat parecia particular-
mente muito ridículo. Sobre isso, foi escutado pelo Ir. André Lanfrey.

Tomo 2Lanfrey     

10. Juvenistas de
Saint-Paul-Trois-
Châteaux. 
Páscoa de 1936.
Os Irmãos 
que dirigem 
o juvenato
vestem 
traje secular.
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5. 

O INSTITUTO NA GRANDE GUERRA 
(agosto de 1814 - novembro de 1918)

A preocupação de tratar de uma só vez o problema da secularização francesa
nos levou até 1940. Para tratar da guerra como outro fenômeno da secularização,
precisamos retornar atrás.

A guerra que eclode na Europa, no início de agosto de 1914, afeta um Instituto
multinacional, mas no qual o pessoal francês permanece muito numeroso en-
quanto os Irmãos alemães já são várias centenas. Muitos Irmãos precisam retornar
da China, da América, do Oriente Médio... para serem mobilizados. O dispositivo
do Instituto está perturbado lá onde os Irmãos franceses constituem a maioria das
províncias: na França, claro, mas também no Império Otomano, na China e nas
casas de formação da Itália. Parece que em outros lugares (Espanha, Canadá,
México...) a partida dos Irmãos franceses foi menos problemática por causa de
um forte contingente de Irmãos originários destes diversos países. Em suma,
mesmo se a guerra afeta direta ou indiretamente o mundo todo, a mobilização
dificilmente vai abranger a não ser os Irmãos de quatro países: França, Alemanha,
Itália, Bélgica.

Atenuar os efeitos da mobilização

As fontes maristas antigas falam pouco sobre o Instituto na Alemanha porque
a guerra a isolou do resto do Instituto. No entanto, a história recente da província
da Alemanha50 assinala que, entre 1888 e 1914, o Instituto registrou 456 Irmãos
alemães. No início da guerra, 213 trabalham na província de Beaucamps e 140
estão em missão, incluindo os 100 no sul do Brasil.

Quanto aos Irmãos franceses, a mobilização decretada em 1º de agosto de
1914 teoricamente diz respeito a todos os homens até os 48 anos. Os religiosos
franceses que vivem no estrangeiro podem se opor porque a lei de 1901 e os de-

50 Ir. Augustin Hendlmeier, 2014, p. 24.
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cretos Combes de 1903, tendo-os condenado ao exílio, eles não têm obrigações
com uma pátria que os rejeitou. No entanto, esta posição de recusa categórica é
enfraquecida por uma circular do Ministro do Interior, Louis Malvy, em 2 de
agosto de 1914, para os prefeitos, suspendendo a aplicação da lei de 1901 contra
as congregações.

No futuro imediato, isso significa que a punição por falsa secularização e as
vendas de restos da propriedade das congregações são provisoriamente suspensas.
Mas, depois de 1906, o Estado foi quase impotente para provar as falsas seculari-
zações e a circular não mudou nada em longo prazo. Vemos isto em 1924-26
quando o Bloco de Esquerda, presidido por Édouard Herriot, terá a insolência de
relançar a política anticongreganista. No futuro imediato, o objetivo do governo
era constituir uma “união sagrada” de todos os franceses e, a propósito, recuperar
os religiosos exilados para servir de bucha de canhão.

As cartas administrativas do Instituto refletem os problemas existentes e a
política seguida pelos superiores para minimizar ao máximo os efeitos da mobili-
zação. Uma carta do Ir. Stratonique ao Ministro da Guerra, em 6 de outubro de
191451, expõe que os 250 Irmãos que trabalham no Oriente Médio e na China, a
metade já está mobilizada. Quantos aos Irmãos reformados, são ameaçados pela
mobilização em serviços auxiliares, o que destruiria os 36 estabelecimentos man-
tidos nesse país. Ele solicita, portanto, que os Irmãos reformados sejam dispensados
do serviço militar e acrescenta:

Na França só poderiam ser de uma ajuda insignificante; pois estando na maioria
muito afastados e sendo as comunicações raras e difíceis, é presumível que antes
que cheguem, a guerra não estará longe de acabar52.

Outra carta de 10 de novembro de 1914 pediu ao Ministro do Comércio
Exterior que as casas de formação da Itália não sejam mais privadas de seus for-
madores, o que será concedido53.

No entanto, no final de 1914, um grande número de Irmãos é expulso do Im-
pério Otomano que, em novembro de 1914, alinhou-se aos Impérios Centrais; e
o Instituto viveu parcialmente o oposto de 1903: é preciso reintegrar às obras
francesas os Irmãos das províncias de Constantinopla e da Síria. Além disso, “o
Conselho Geral admite que momentaneamente trabalhem nas nossas instituições
da França.54” Por eles, o Ir. Superior-geral escreveu ao Ministro Delcassé a fim de
“que lhes seja permitido aceitar, no ensino livre, o oferecimento de trabalho que
lhes é feito, um pouco por toda parte, e isto, sem obrigação de se despojarem de
seu título e nem do hábito religioso”. Tal pedido pode parecer estranho, mas é
uma maneira de mostrar a um governo que usa cinicamente a “União Sagrada”
sem fazer qualquer concessão real em frente do anticlericalismo, que não se
deixa enganar pelo estratagema.

51 Carta n. 14798. Uma dúvida permanece sobre a data: talvez 6 de setembro de 1914. 
52 Esta ideia de uma guerra curta era então muito divulgada, e inclusive entre os militares.
53 Ver carta 14880, 14882… 
54 Ibid.
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A política do Instituto é, portanto, preservar, o mais possível, os Irmãos livres
do serviço militar para manter as estruturas de formação e as obras estabelecidas
fora da França. O Ministério francês das Relações Exteriores parece amplamente
apoiar esta política. De sua parte, o Instituto saberá fazer valer os serviços prestados:
em 1916 os superiores lembrarão que 2.600 Irmãos franceses estão no exterior;
cerca de 600 são soldados e 55 já morreram pela pátria55.

Originalidade da ação dos Irmãos alemães

Quando a guerra eclodiu, depois de alguns meses, um juvenato funcionou em
Recklinghausen, primeira casa fundada na Alemanha. Ela foi transformada em um
hospital militar e os Irmãos, após um período de formação, tornaram-se enfermeiros.
O hospital, que começou a funcionar em 1915, recebeu milhares de feridos, dos
quais 3.262 entre maio de 1916 e abril de 1919, especialmente prisioneiros fran-
ceses e russos, mas também mais de 400 britânicos e, no final, mais de 300 ale-
mães56.

Mobilizados e mortos na guerra de 1914-1918

Houve 9.281 religio-
sos franceses mobiliza-

55 Carta 14926. 
56 Ir. Augustin Hendlmeier, “Os Irmãos alemães na 1ª guerra mundial”, Cadernos Maristas, n. 33. 
57 Christian Sorrel, La République contre les congrégations, Cerf, 2003, p. 211. 

11. Um grupo de Irmãos enfermeiros no juvenato de
Recklinghausen, durante a I Guerra Mundial.

dos57 (incluindo 708 Ir-
mãos Maristas) e 1517
(16,3%) foram mortos in-
cluindo 101 Irmãos Ma-
ristas. Só entre os Jesuítas
841 são mobilizados e
163 mortos. Para os Ir-
mãos Maristas a totali-
dade global mais confiá-
vel sobre os Irmãos
engajados na guerra en-
contra-se nas atas do Ca-
pítulo Geral de 1920:

Durante a guerra, nós
tivemos 1.037 mobiliza-
dos; 154 mortos e desa-
parecidos; 193 citações
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da ordem do dia; 140 cruzes de guerra; 5 medalhas militares; uma cruz da Legião
de Honra e 4 outras decorações58.

Por sua parte, a comissão de secularização precisou que, sobre 197 seculari-
zados mobilizados, 180 retornaram à Congregação e 12 foram mortos.

Um quadro intitulado “Irmãos Maristas soldados durante a guerra de 1914-
1859” dá uma visão detalhada do impacto da guerra sobre o Instituto. Foi atingido
um pequeno número de Irmãos franceses que vieram da Espanha, do Canadá, Es-
tados Unidos, do Brasil60. A obra de São Francisco Xavier é particularmente afetada
porque continha muitos aspirantes alemães e italianos. Esta tabela também é um
bom indicador do grau de internacionalização das províncias: é particularmente
visível com a província de Beaucamps, compreendendo um grande número de Ir-
mãos alemães, mas também de Constantinopla e a província de Saint Paul, onde
os Irmãos italianos são muitos.

58 Em La preuve du sang. Le livre d’or du clergé français, T. 2, 1925, obra que põe em evidência o
engajamento do clero durante a guerra, os Pequenos irmãos de Maria são citados como tendo 708
mobilizados, 100 mortos, 91 feridos (120 feridos), 287 citações na ordem do exército, 316 decorações
diversas. 

59 AFM França 600, dossiê sem data, pasta “cartas do ano de 1914”.
60 Nada é dito sobre a Colômbia.
61 Quatorze húngaros, um da Romênia, um búlgaro, na província de Constantinopla. 
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IRMÃOS MARISTAS SOLDADOS DURANTE A GUERRA DE 1914-1918

MOBILIZADOS MORTOS

PROVÍNCIAS

São Genis Laval 85 2 5 92 17 2 19
Hermitage 95 17 112 18 18
São Paul 49 53 102 10 5 15
Aubenas 45 45 5 5
Beaucamps 49 169 20 238 4 39 43
Varennes 56 10 66 6 1 7
Lacabane 27 27 1 1
Ilhas 1 1
Espanha 17 17 1 1
Canadá 20 20 2 2
Estados-Unidos 17 17 2 2
México 58 58 15 15
China 32 32 1 1
Constantinopla 59 8 16 61 83 9 3 12
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MOBILIZADOS MORTOS

PROVÍNCIAS

Síria 58 58 5 5
Brasil Central 11 11 3 3
Brasil Sul 1 1
Brasil Norte 6 1 7
África do Sul 1 1 2
Nova Zelândia 1 1
Nova Caledônia 2 2
Seichelas 3 3
São Fr. Xavier 16 5 21 42 2 4 6
Total 708 88 205 20 16 1037 101 6 48 155
% 68 8,4 19,7 1,9 1,5 65 3,8 30,9

Fonte: A. F. M. France 600, Relatório sem data.
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Na verdade, são
onze as províncias e a
obra de São Francisco
Xavier que fornecem
mais de 90% dos mobi-
lizados e foram quase
todos mortos62. É entre
os Irmãos alemães que
a proporção de mobili-
zados e mortos é o mais
elevado: a história re-
cente da província da
Alemanha mostra 118
mobilizados sobre 180
Irmãos, 50 mortos e 54
saíram do Instituto63.

Globalmente a guerra
teve pouco efeito sobre
as saídas porque anteriormente tinha diminuído o movimento das saídas para
concentrá-las nos anos de 1920-21, mas a guerra não criou uma onda como se te-

62 A porcentagem dos Irmãos alemães mortos é elevada de forma anormal. Esta anomalia estatística
é dificilmente explicável, mas deve ser em relação com o fato que uma parte dos Irmãos alemães são
de Alsácia-Lorena que puderam ser contados duas vezes: como alemães e como franceses. 

63 Ir. Augustin Hendlmeier, p. 31.

12. Juvenistas alemães no juvenato San Francisco Xavier, recru -
tados pelo Irmão Raymond Celestin. Maio 1911.
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mia em certo momento64. Uma pesquisa realizada a partir das fichas individuais65 nos
dá 93 saídas de professos perpétuos em 1919, entre os quais 54 Irmãos soldados.

Tomada de consciência de uma guerra longa e assassina

Obviamente, os primeiros meses da guerra são particularmente confusos e é
lentamente que Instituto capta a natureza sem precedentes do evento. É somente
a partir de setembro de 1915 que o Bulletin de l’Institut cria uma seção de “Nossos
soldados” que lista os nomes dos Irmãos mortos. Entre os números 37-51 serão
publicadas vinte biografias destes Irmãos mortos na guerra. As cartas são frequen-
temente citadas. Eram raramente mencionados os feridos e prisioneiros, mas
sempre aqueles que foram citados na Ordem do Exército ou condecorados, porque
são bons argumentos contra os anticlericais que pretendem que a Igreja não par-
ticipe do esforço patriótico.

64 O número de saídas de professos perpétuos foi de 35 em 1914. Em 1915-1918 não se esperava
uma média de 24. Se tomamos os anos 1915-1920: a média anual das saídas estabilizou em 38-39.

65 Realizada pelo Ir. Henri Réocreux.
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13. Irmãos veteranos da 
I Guerra Mundial
(1914-1918) da 
ex-Província de
Beaucamps.
Da esquerda para 
a direita: Ir. Marie-
Gervais (sentado), 
Ir. Laurent (em pé), 
Ir. Edmond-Paul (em
pé), Ir. Adolphe-Louis
(sentado) e 
Ir. Mathurus (em pé).

NOTICIAS DE OS IRMÃOS MOBILIZADOS NO BULLETIN DE L´INSTITUT

Nº DE BULLETIN MOBILIZADOS MORTOS ANO OBSERVAÇÕES
DE L´INSTITUT

36 (1915) 3 a 400 7 Só os nomes são indicados

37 (1915) Nenhuma nova morte

38 (1915) Nenhum morto é mencionado

39-40 (set. 1915) 12 (1914) 22 mortos depois do início da guerra.
10 (1914) Sinaliza os feridos (30…) 

e meia dúzia de prisioneiros
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Os Irmãos insubmissos

Os esforços dos superiores para atenuar os efeitos da mobilização foram muitas
vezes coroados de sucesso. Assim, o Ir. Leônidas, nascido em 25 de fevereiro de
1886 e que partiu para o México em 5 de agosto de 1902, antes da idade para ser
requisitado66, será dispensado de qualquer obrigação militar pela Embaixada da
França em 191567. Na verdade, a política do governo francês passou por duas
fases: bem no início da guerra, uma ordem de mobilização imperiosa, sem dúvida
ligada à ideia de um conflito, no qual todas as forças devem ser dirigidas para a
batalha; em seguida, o conflito é prolongado, favorecendo o discernimento e a
multiplicação de “afetados especiais” na indústria ou de todos os tipos de postos
considerados úteis para a produção ou a propaganda. No entanto, por razões aci-
dentais (distância, dificuldades de comunicação...) ou melhor, um número de Ir-
mãos franceses convocados pelas autoridades não obedece, e assim se tornam in-
submissos. Este problema será particularmente embaraçoso entre 1920 e 1925
quando os superiores visarão à permissão do governo para abrir noviciados na
França para as obras estrangeiras.

66 Os jovens incorporados no exterior são dispensados do serviço se eles não retornam em dez
anos. 

67 Michel, Gabriel. Nos supérieurs. F. Léonida. Roma: Casa Geral, 1976, p. 36-37. 

Nº DE BULLETIN MOBILIZADOS MORTOS ANO OBSERVAÇÕES
DE L´INSTITUT

41 (nov. 1915) 8 1915 11 feridos

42 (1916) 10 1915

43 (1916) 4 1 morto em 1914, 
1 em data desconhecida, 2 em 1916

44 (1916) 6 1916

45 (sept. 1916) 8 1916 Sinaliza um total de 62 Irmãos 
mortos. (58 estão na lista)

46 (nov. 1916) 4 1916

47 (março 1917) 9 1916 Um morto em 1916; os outros en 1917
1917 Sinaliza um total de 85 mortos.

(84 na lista)

49 (dez. 1917) 850 15 1917

50 (1918) 6 1918

51 (1918) 13 1918

52 (1918) 10 1918 Sinaliza um total de 145 Irmãos mortos. 
(128 na lista) 

Fonte: Bulletin de l´Institut.
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Os arquivos dos Irmãos Maristas conservaram um relatório do Ir. Joseph Pros-
per68 (janeiro-fevereiro de 1925), que informa sobre suas reuniões com membros
das forças armadas e os políticos, a insubordinação dos Irmãos tem sido particu-
larmente importante para o Brasil69. Em sua história manuscrita do Instituto70, o Ir.
Marie-Nicet dá sobre a insubordinação indicações mais valiosas porque ele estava
entre os insubordinados.

Nas novas províncias: China, África do Sul, Colômbia, Brasil, México..., cons-
tituídas quase praticamente de “jovens”, a saída em massa dos mobilizados
causaria fatalmente a ruína das obras. Nessa ocasião, isto é, nesta circunstância
excepcional, o cônsul do Rio, que não podia dizer aos Irmãos: “fiquem!”, fez esta
observação ajuizada: “Os alemães ficam; se vocês partem, eles os suplantarão”.
Ele foi franco e lúcido: “Intelligens in pauca!” (NT: O ‘Petit Larousse” traz: “Intel-
ligenti, pauca” i.é, “para quem é inteligente bastam poucas palavras”).

Logo depois, o Senador Baudin, em missão nos países da América Latina, havia
exclamado: “Como abandonar agora estas obras magníficas que honram a França?
Seria um crime! Ou então, uma grande bobagem! Seria largar a presa pela sombra
dela.71” 

Enquanto isso, os superiores permaneceram perplexos. Às vezes é mais difícil
saber o seu dever do que praticá-lo.  “Serve-se melhor sua pátria nela fazendo
amigos do que matando seus inimigos”, isto é inconfundível. Mas, por outro lado,
a ordem de mobilização é geral...; as famílias dos insubmissos serão, por assim
dizer, desonradas...; e se a extradição tiver vez...?

Ressaltamos também que o maior número de expatriados afetados pela mobi-
lização foi vítima da perseguição combista, postos fora da lei após muitos vexames,
arranhados no nome de cidadãos... É claro que isto os dispensava de servir uma
madrasta que os tinha renegado.

Monsenhor Núncio Apostólico do Brasil, consultado pelo Irmão Provincial do
Centro, exagerava neste sentido: “Se, pelo menos, os sectários que vos perseguem
fossem pagãos honestos, eles aboliriam nesta hora trágica a lei de exceção que fi-
zeram contra os religiosos, para que vós possais voltar convenientemente à vossa
terra natal e lá preencher com ousadia vossos deveres militares. Mas, é completa-
mente ilógico para vós retornar para casa, por assim dizer, secretamente, em um

68 AFM, França 600, dossiê de 1918. Um dossiê de 1914 indica cinquenta e seis franceses insub-
missos no Brasil Central e vinte e três no Brasil Meridional.

69 Em Vinte anos de Brasil, que conta as origens da província do Brasil Central, o Ir. Adorator evoca
em termos velados (p. 327-328) a polêmica entre os Irmãos, “no embalo universal” do início da
guerra, lamentando que alguns tenham abandonado “uma situação que eles deviam conservar”, mas
agradecendo a Deus por ter conservado a província no caminho estreito.

70 Ir. Marie-Nicet, Hstória do Instituto, (manuscrita) Volume 6a, cap. 11, p. 354.
71 Vinte anos de Brasil (p. 329-336) discorre longamente sobre a visita deste senador em abril-maio

de 1915 que se deu conta da importância das obras francesas no Brasil e visita o colégio Marista São
José do Rio. Mas o Ir. Adorator não cita estas palavras. 
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país que não quis vossos serviços e vos tratou contra o direito das pessoas72. Ainda
mais que vós fazeis aqui, na América, um trabalho não só humanitário, mas exce-
lentemente patriótico; porque vós aqui fazeis amar e estimar a França que outros
(infelizmente) parecem esforçar-se em difamar.

Temos aí os elementos de uma argumentação a favor ou contra o retorno à
França, o que podia ser encontrado em vários lugares, mas parece ter tido um
peso excepcional no Brasil, porque o baixo recrutamento local ameaçava as obras
mais do que em outros lugares. Mas também os Irmãos alemães eram numerosos
no sul do Brasil. Finalmente, a decisão tomada pelos superiores resume-se em três
pontos: 

1º abster-se de discutir em público (ou seja, em comunidade) esta questão
candente; 

2º aos que insistem em partir, deixá-los ir;  

3º àqueles que pedem conselho, convidá-los a ficar.

O Ir. Marie-Nicet também relata o risco da extradição, que, no momento, não
é puramente teórico, pois é difícil prever a futura política dos países de acolhimento
a favor de um lado ou do outro. Além disso, no México, a atitude hostil do
governo exige que cinquenta e nove Irmãos franceses retornem à França73. Pelo
contrário, os países da América do Norte e o Império Britânico oferecem grande
segurança, resultando no baixo número de Irmãos que voltaram, sem contar os
vários acordos74. Quanto aos jovens alemães, muito numerosos na Bélgica (80
noviços e postulantes e 140 juvenistas75) foram, no início da guerra, levados à
fronteira holandesa para retornar para a Alemanha, enquanto noviços alemães e
húngaros da Itália foram transferidos para a Suíça, em Friburgo.

A insubmissão à mobilização, portanto, é mais ampla do que o exemplo do
Brasil, mas parece ser o único caso que criou um problema, provavelmente menos
devido ao número de insubmissos do que por uma carta de um provincial enviada
às autoridades francesas, provavelmente para justificar a insubmissão pelos argu-
mentos acima76. Graças a ela não voltaram do Brasil senão dezenove Irmãos, dos
quais três serão mortos. Em 1929, o assunto parece politicamente definido, mas
os Irmãos insubmissos, como o Ir. Marie-Nicet, não poderão retornar à França.

72 Este propósito ajuda a compreender o pedido dos superiores a propósito da batina evocado an-
teriormente. 

73 Michel, Ir. Gabriel, Nos supérieurs. F. Léonida. Roma: Casa Geral, 1976, p. 35.
74 Nenhum Irmão francês retornou à Colômbia.
75 Hendlmeier, Ir. Agustin. O começo da Província Marista Alemã. Cadernos Maristas, n. 27, p. 68.
76 O Ir. Joseph Prosper observa que ela não foi assinada e, portanto, é sem valor jurídico. 
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A França e a opinião internacional

“Os alemães permanecem”, disse o Ir. Marie-Nicet com respeito ao Brasil.
Essas poucas palavras merecem explicação. Com efeito, a lei militar 1905 impôs
a todo francês dois anos de serviço militar. Enviar para o serviço militar sacerdotes
ou religiosos foi chocante para a opinião de muitos países; mas impor o serviço
armado, e não os acantonar em serviços auxiliares (capelão, saúde...) parecia
uma provocação anticlerical. A França, portanto, passou para o exterior a imagem
de um país que não tem um mínimo de decência para com a Igreja e particular-
mente com seus missionários.

E em 1917, o diretor da Propagação da Fé em Nova York informou que a opi-
nião dos católicos americanos estava particularmente alienada pela: “iniquidade
cometida pelo governo francês, forçando os sacerdotes a pegarem em armas.” Ele
criticou os sacerdotes que aparentemente deixaram sua missão sem tentar “isen-
tar-se de uma lei má, feita de ódio pela religião”77. Da mesma forma, um bispo
missionário na Coréia78 informou que aos olhos dos protestantes:

A França não poderia apresentar-se como um país católico, desde que, contra
as regras da Igreja, impôs o serviço das armas a todo o clero. Era preciso, portanto,
diziam eles, desejar a vitória da Alemanha, nação muito mais cristã do que a
França.

A tese defendida pelo Ir. Marie-Nicet, e muitos outros, poderia, portanto, passar
por eminentemente cristã e patriótica.

Patriotismo e inculturação

Estes debates tiveram lugar em muitas congregações79, pois, se o patriotismo
para os Irmãos permanece um sentimento muito vivo, o testemunho do Ir. Marie-
Nicet revela também um ressentimento violento e o desejo de um serviço à pátria
mais pacífico. Mas também os Irmãos têm uma nova pátria que merece seus cui-
dados mais do que a antiga. Eles se inculturaram, e este apego a seu país e à sua
província de adoção se refletiria nas cartas e biografias dos Irmãos soldados.

E, tendo experimentado a vastidão do mundo e do tempo que passa, a França
lhes aparecia como um mundo estreito, temível e finalmente desconhecido. O
anticlericalismo exacerbado do governo francês, apenas atenuado durante a guerra,
contrasta singularmente com a liberdade religiosa da qual eles gozam na maioria
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77 Christophe, Paul. Des missionnaires plongés dans la Grande Guerre. Lettres des Missions
étrangères de Paris. Cerf, 2012, p. 326. 

78 Christophe,, Paul, Ibid. p. 41.
79 Sorrel, Christian. La république contre les congrégations, Cerf, 2003, p. 210-211. 
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14. Irmão Adolphe-Louis (Hector
Ammel), da ex-Província de
Beaucamps. Ele nasceu em 20 de
janeiro de 1883, em Halluin (França),
e faleceu em Pommeroel (Bélgica) no
dia 1º de junho de 1940. Foi ferido
em 11 de junho de 1915 por
estilhaços de uma explosão em
Hébuterne, na França. Está
representado como soldado e com o
hábito, com suas medalhes militares.

dos países onde eles estão inseridos. Além disso, que eles sejam insubmissos ou
mobilizados, os Irmãos franceses alimentam em relação à sua antiga pátria um
sentimento de forte ambivalência de ressentimento e de dedicação.

Cartas dos Irmãos soldados

80 Bulletin de l´Institut, T. 5, n. 36, p. 53, janeiro de 1915.
81 A supressão destas correspondências no Bulletin no fim da guerra parece ocasionado às dificul-

dades econômicas que tornaram o papel raro e obrigam, portanto, a reduzir a extensão dos Bulletin. 
82 Algumas cartas vêm de Irmãos italianos. 
83 No final da guerra são feitas reclamações sobre este assunto. 

O Nº 36 do Bulletin80 começa a publicar uma série de excertos de cartas dos
Irmãos soldados que se tornarão um elemento importante do conteúdo dos Bulletin
até julho de 191781.

Nestas oitenta cartas, muitas vezes dirigidas ao Irmão Assistente, mas às vezes
ao Superior-geral ou a outros superiores (provinciais), os soldados relatam vida
que levam, na maioria das vezes no combate, mas também em trabalhos mais si-
lenciosos (hospitais, secretariado) ou mesmo em cativeiro. Quase todas essas
cartas vêm dos Irmãos franceses, pois os Irmãos alemães não tinham facilmente a
faculdade de se corresponder com um país inimigo82. Muitos desses Irmãos retor-
naram do México, da Síria, da província de Constantinopla e evocam memórias
da vida anterior nestes países onde eles parecem já se terem apegados. Eles
evocam com relativa precisão a dureza dos combates e a vida muito dolorosa do
campo. Por sua vez, os assistentes enviam cartas-circulares, o Bulletin, as circulares
do Superior-geral e, com moderação, dinheiro83.
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Apropriadamente, um dos temas recorrentes dessas cartas é o amor à Congre-
gação, à batina, à vida religiosa e fraterna, finalmente muito agradável em com-
paração com a vida militar. E de fato, o Instituto contará relativamente poucas de-
serções de veteranos de guerra. No entanto, muito poucos Irmãos exibem uma
devoção específica incluída ao Padre Champagnat, inserida em uma devoção ao
Instituto, reforçada pelo centenário de sua fundação. É uma família, uma fraterni-
dade e uma armada cujo uniforme e operação contrastam fortemente com a vida
militar.

Há uma mudança no tom das cartas. No início, marcado pelos acontecimentos
de 1903-1905, que os faz pensar em uma França antirreligiosa, os Irmãos ficaram
muito surpresos ao ver um grande número de oficiais muito religiosos e homens
das tropas respeitosos de seu estado. Em seguida, aparecem mais pessimistas,
mesmo se não se queixam de hostilidade em relação a eles. Eles apontam a indi-
ferença, a ignorância religiosa, as blasfêmias da massa de soldados; e algumas
pessoas sentem-se um pouco isoladas ou agrupadas em pequenos grupos de sa-
cerdotes, religiosos e alguns soldados, tentando e, ocasionalmente, tendo êxito
em ações apostólicas. Basicamente, eles fazem a experiência prática de um mundo
já muito secularizado.

Obviamente, os Irmãos prestam conta aos superiores de sua vida espiritual em
um contexto que não tem nada a ver com a vida conventual. Para muitos, a
prática dos sacramentos é rara e não há muitos livros para se entreter espiritual-
mente. Nenhum deles informou que tem uma Bíblia, mas também o Novo Testa-
mento não parece ser parte de sua bagagem: raramente encontramos aí alusões
claras em suas cartas. Sua religião baseia-se nos sacramentos: missa, confissão e
comunhão, tanto quanto possível. Muitos relatam a Imitação de Cristo. No que
diz respeito às práticas pessoais, o pequeno ofício é mais ou menos fácil de recitar
em um contexto de caminhada, de um trabalho exaustivo e de inúmeras restrições,
eles usam amplamente o Rosário, as orações jaculatórias e da meditação, espe-
cialmente durante suas longas horas de vigilância.

Um Irmão, que retornou do Oriente, em agosto de 1914, dá o seu programa
de retiro84 pessoal de três dias em agosto de 1916, baseado sobre as meditações
oferecidas pela revista Le prêtre aux armées, a leitura da Imitação de Cristo e o
Rosário. Ele evoca com saudade sua entrada na Congregação e os retiros vividos
no exílio. Uma carta de 8 de janeiro de 191685 de um Irmão que está se preparando
para ir ao front pela primeira vez nos parece refletir uma mentalidade bastante ge-
ral:

Feliz Ano Novo! Esta designação “feliz” parece ridícula entre os tristes aconte-
cimentos atuais [...] Que acabe a guerra com seus horrores sangrentos! Lugar seja
dado à paz vitoriosa, à paz dada ao direito, à civilização! Possa o Cristianismo glo-
rificado retomar livremente seus benefícios sobre a nova sociedade! 

84 Bulletin de l’Institut, T. 6, n. 46, p. 464, novembro 1916.
85 Bulletin de l’Institut, T. 6, n. 43, p. 176, marzo 1916.
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Uma outra carta de um Irmão “em campanha”, retornado do Líbano (ele invoca
N. D do Líbano) que escreve sob sua “guitoune” (tenda), traduz um sentimento
mais reflexivo86:

Precisamos de vítimas puras que expiam e refletem o céu. E onde encontrar
essas vítimas inocentes? Não é sobretudo entre os religiosos? … Qual é o coração
do soldado Apóstolo que já não sonhou em ser um holocausto agradável a Deus,
de se oferecer, a exemplo de Jesus Cristo, em sacrifício para a salvação de sua
pátria amada? […] Pessoalmente, posso lhe dizer que eu não perco nunca de
vista, graças a Deus, esta dupla finalidade: expiar e merecer, pensando que a Pro-
vidência transformou os acontecimentos atuais num motivo de melhoria para
mim. E se você soubesse como estou em paz interior desde que me joguei, sem
reservas, entre seus braços maternais!

Esta espiritualidade sacrificial que mistura intimamente patriotismo e espírito
cristão não impede perguntas diante da extensão do massacre e das destruições e,
especialmente, da duração da guerra. Embora em 1915 a guerra às vezes seja
vista como teste regenerativo, em 1917 o tom é menos seguro. Em uma carta de
10 de julho de 191787, um Irmão soldado diz não poder fazer o bem a não ser
pelo bom exemplo porque, ele disse: 

Meu regimento infelizmente é composto em grande parte dos homens que pa-
recem alheios a qualquer noção religiosa e têm pouca ou nenhuma preocupação
de se respeitarem nas palavras. 

Na mesma época88, outro Irmão confessa: 

É impossível, depois de ver o que vemos, permanecer indiferente, estacionário
(na vida religiosa): a gente se torna pior ou melhor.

Em suma, os Irmãos soldados saem de um universo mental relativamente
simples para entrar em uma espiritualidade mais profunda e pessoal. Muitas vezes,
eles percebem claramente que sua vida, se ela não foi cortada, não será mais
como antes e, por vezes mesmo, que o mundo neles mudou. Isto é o que evoca
um Irmão oficial da artilharia89 em 18 de fevereiro de 1915:

O progresso tão alardeado se constata por toda parte nesta guerra terrível: só
pelo seu triste e único papel de destruição.

86 Bulletin de l’Institut, T. 6, n. 43, p. 177, marzo 1916.
87 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 48, p. 221, julio 1917.
88 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 48, p. 223, julio 1917.
89 Bulletin de l’Institut, T. 5, n. 37, p. 150, mayo 1915
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Apêndice à Circular de 24 de maio de1917

É claro que todos os irmãos mobilizados não estavam envolvidos com os sen-
timentos mencionados acima. Aliás, a guerra criava para os professos temporários
e para os noviços uma situação inédita: noviciado interrompido e votos temporários
expirados. Por isso, para muitos irmãos soldados, a ligação canônica com o
Instituto estava rompida e a duração da guerra ameaçava transformar em afasta-
mento definitivo, o que de início tinha sido considerado uma situação transitória. 

Para responder a esse perigo, a circular de 24 de maio de 1917 é acompanhada
de um livreto de quarenta páginas escrito de setembro a dezembro de 1916 por
um Irmão mobilizado, havia mais de dois anos, e intitulado “Benefícios da minha
congregação. Sua beleza interior e exterior, seus grandes homens”. A introdução
do Irmão Superior-geral enfatiza o espírito de família e o espírito sobrenatural “na
maioria de nossos Irmãos soldados”, mas, ao mesmo tempo, revela uma preocu-
pação quanto à sua fidelidade após uma separação interminável.

Após ter lembrado seus benefícios físicos (alimentos, roupas...), intelectuais e
religiosos, o autor90 dedica-se a mostrar sua beleza:

Comparar-te-ei, como sociedade, as outras organizações criadas pelo homem,
e estou convencido de que eu não encontrarei nenhuma cujas Constituições são
tão perfeitas; depois, verei sua rápida expansão em todos os países do mundo;
contarei os estabelecimentos fundados, as crianças instruídas, os religiosos salvos
em teu seio; por fim, examinarei brevemente a vida e as obras de teu Santo funda-
dor e seus primeiros discípulos, as virtudes dos seus membros, especialmente
aqueles que uma guerra terrível mantém afastados de ti, e dos quais mais de ses-
senta que já morreram por sua pátria.

É um hino ao Instituto como corpo místico, bom e belo em todas as fases do
seu desenvolvimento e especialmente nos tempos atuais terríveis. E é um convite
para os Irmãos soldados a permanecerem dignos de tal eleição.

Este poderoso lembrete prepara a circular aos Irmãos soldados, de 25 de de-
zembro de 1917, em que o Irmão Superior-geral informa aos professos temporários
que não puderam renovar seus votos, uma vez que seu serviço militar ativo não
foi finalizado, que poderão fazê-lo graças a um indulto de Roma de 3 de dezembro
de 191791. Pode-se, no entanto, perguntar a respeito de uma discrepância entre
este texto e o que os Irmãos confrontados com os horrores da guerra e a perspectiva
da própria morte revelaram em suas cartas.

90 Parece ter ainda professado o voto de obediência. Ele fez o segundo noviciado e provavelmente
o voto de estabilidade. Seu livreto parece ser parcialmente fundamentado nas suas notas desta época.

91 Circulaires, T. 14, não-paginado)
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Guerra e secularização

O problema dos Irmãos que retornaram dispensados das obrigações militares
se apresenta desde 1915 com a expulsão dos Irmãos do Império Otomano. Também
é certo que os Irmãos esperando por sua mobilização, ou feridos na guerra, em
seguida dispensados das obrigações militares durante o conflito, permaneceram
na Europa. Sobre os cinquenta e nove Irmãos franceses da província do México,
quinze foram mortos, e retornaram apenas uma dezena, os outros estavam traba-
lhando em obras na França92. Além disso, durante a guerra de 1914-18 e até
1922, as autorizações de secularização tornam-se numerosas. Aqui está o quadro,
elaborado de acordo com os registros das deliberações do Conselho Geral:

92 Ir. Gabriel Michel, Nos supérieurs. F. Léonida, Roma, 1976 pág. 35 e 39. Ir. Gabriel Michel fala
em cinquenta irmãos que retornam para a França. Em Cadernos Maristas 3 (fevereiro de 2012), página
98, o Ir. Aureliano Brambila diz que são 55.

ESTATÍSTICA 5 - AUTORIZAÇÃO DAS SECULARIZAÇÕES A PARTIR DO REGISTRO
DAS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO GERAL.

1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 TOTAL

Lacabane 1

St Paul 12

Aubenas

Varennes 33

Hermitage 47

St Genis 14

Beaucamps

TOTAL 8 3 15 7 31 21 14 8 107
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Os dados em azul representam os Irmãos que trocaram de província 
e não apenas obtiveram uma permissão provisória.

Fonte: Registo das deliberações do Conselho Geral.
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Depois de 1922, não há mais vestígios de permissões do Conselho Geral.
Pode-se contar mais ou menos cento e trinta Irmãos que permaneceram temporária
ou permanentemente.  Mesmo com essa contribuição de uma boa centena de Ir-
mãos, a situação da secularização permanece muito precária, mas o estado de es-
pírito em relação à secularização mudou. 

O efeito maior da guerra

Talvez a principal consequência da guerra é o fracasso da vasta penetração do
Instituto na Europa Central e o Oriente Médio iniciada em 1914 por duas vias: por
um lado, a expansão da província de Beaucamps na Alemanha do Oeste e Sul e
por outro lado, a província de Constantinopla, entrando nos Balcãs e na Hungria,
enquanto a província da Síria começa a se estabelecer firmemente no Líbano-
Síria, indo até Bagdá no Iraque, no Egito e Palestina.

O colapso do Império Austro-Húngaro e Otomano tornará muito difícil toda e
qualquer tentativa de expansão nesta área. O fato é que o efeito da guerra sobre
todo o Instituto é, em curto prazo, relativamente limitado. Daí a tentação para os
responsáveis pelo Instituto de considerar este conflito como um parêntese, enquanto
acelera uma secularização global de Estados e de empresas e limita o escopo da
expansão.
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6.

A SECULARIZAÇÃO COMO
FENÔMENO GLOBAL E PERMANENTE

No período entre guerras, a política do governo francês em 1903 aparecerá
singularmente moderada, comparada aos nacionalismos e sobretudo aos totalita-
rismos, estas verdadeiras religiões seculares capazes de grande força mobilizadora
com extrema violência contra todos os que se opõem ao seu messianismo. Em vá-
rios países (México, Espanha, China, Turquia, Alemanha...) o Instituto vai sofrer os
efeitos devastadores dessas poderosas correntes, basicamente menos política do
que religiosa. Mas, em longo prazo, o fator de desestabilização mais formidável é
a secularização sociocultural afetando todos os países e capaz de suavemente
minar as bases das instituições religiosas que moldavam, até então, as culturas.
Obviamente, não é uma questão para descrever em detalhes as vicissitudes desta
secularização multifacetada, mas apenas para recordar um certo número de con-
sequências, particularmente trágicas para o Instituto, da ascensão desses messia-
nismos.

México, Espanha, Alemanha

Ao mesmo tempo da guerra na Europa, tem lugar no México uma secularização
que é muito mais grave do que a da França. O Ir. Aureliano Brambila recorda93

que, após a revolução de 1910 e dos transtornos que ela gerou, a constituição de
1917 reduz a liberdade religiosa em grande parte: educação totalmente leiga, a
proibição de ensinar religião, fazer votos religiosos, manter seminários e conventos.
Em 1925, a chegada de Calles tornou-se uma perseguição aberta. É preciso esperar
até 1929 para que os acordos entre o Estado e a Igreja façam passar do ataque
frontal à luta sorrateira, o governo tenta estrangular legalmente a educação católica.
A chegada do governo socialista de Cardenas, em 1934, tenta implantar a educação
socialista. A Igreja reage pela instituição do ensino clandestino em “Academias
comerciais” instaladas em lugares privados. E é apenas em 1940 que as leis de

93 “O carisma Marista em terra mexicana” em Cadernos Maristas n. 30, fevereiro de 2012, p. 99.
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perseguição são colocadas em se-
gundo plano. Elas serão suprimi-
das somente em 1994. 

Durante este tempo os Irmãos
tinham que viver com roupa civil
e é para eles que o Capítulo, muito
preocupado com o hábito reli-
gioso, aceitará, em 1932, que os
Irmãos vistam um terno preto com,
se possível, gravata preta e, até
mesmo, meias pretas94, mas não
terão mais a obrigação de ter que
deixar o país; e os Irmãos mexica-
nos, forçados a viver em regime de
secularização, não sofrerão mais a
reprovação por parte do Instituto.

Na Espanha, onde depois de
um bom tempo competem uma
esquerda republicana anticlerical
e um catolicismo conservador, a
República proclamada em abril
de 1931 implementa bem cedo
uma política de secularização sis-
temática95. Os Irmãos devem ves-
tir a roupa civil e laicizar o nome
de suas obras. Mas, as autorida-

des republicanas são esmagadas por uma extrema-esquerda operária anarquista
ou comunista. E é durante a greve geral de outubro de 1934 que é assassinado o
Ir. Bernardo, em Barruelo. Em 1936, a vitória da Frente Popular e o golpe de
estado militar de Franco, em 18 de julho de1936, desencadeiam, especialmente
de julho até dezembro de 1936, uma violência incontrolável96. As milícias comu-
nistas, anarquistas e sindicalistas substituem o governo republicano. Acontecem
incêndios, prisões e fuzilamentos, deixando um saldo de 172 Irmãos assassinados
em Barcelona, Toledo, e Las Avellanas .... Em 1939, no final da guerra civil, preci-
samos acrescentar 57 Irmãos soldados de um ou outro acampamento. Quanto
aos sobreviventes, eles tinham experimentado muitas situações difíceis. O Ir. Jean-
Emile cita o caso do noviciado de Pontós97 vivendo muitos anos com as janelas
fechadas e sem fazer qualquer barulho para fazer acreditar que a casa está vazia.

94 O Ir. Basílio evoca em alguma parte este costume das meias pretas. 
95 Ver Sementes de vida. 47 Irmãos Maristas mártires na Espanha, folheto publicado por ocasião da

beatificação de 47 Irmãos em 28 de outubro de 2007, que oferece uma introdução cheia de nuances
sobre as causas desses acontecimentos. 

96 Obra fundamental sobre esta questão: Ir. Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas. Martirologio
Marista en España - 1909-1939, Instituto de los HH. Maristas, 1997. Ver, também, Nossos modelos de
santidade Marista, Roma, janeiro de 2005. 

97 Histoire de l’Institut, 1947, p. 138.
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15. Poster alegórico dos Irmãos Maristas martirizados
na Espanha.
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Na Alemanha, o distrito dirigia uma dezena de obras. Mas, em 1937 os colégios
tiveram que fechar as portas. Os Irmãos alemães, portanto, estabeleceram obras
nos países vizinhos: uma na Polônia, em Poznan, outra na Holanda, três na
Áustria, uma em Vaduz, no Liechtenstein. Uma colônia importante vai se estabe-
lecer no Uruguai98.

A 2ª Guerra Mundial e suas consequências

A circular de 25 de dezembro de 1944, da qual são tirados os dados acima,
traz uma atualização sobre a guerra99. As obras de países neutros e anglo-saxões
tiveram pouca dificuldade. No entanto, nas Ilhas Salomão, alguns Irmãos austra-
lianos desapareceram. A mobilização afetou 540 Irmãos da França, Bélgica, Ale-
manha, Grécia, Síria, Iugoslávia e Tchecoslováquia. Uns quinze Irmãos italianos
do Egito e da Síria, foram, no início da guerra, colocados em campos de concen-
tração.

Na derrota de 1940, pelo menos 80 Irmãos franceses foram levados prisioneiros,
bem como um bom número de Irmãos belgas. Se eles, que faziam parte dos
serviços de saúde, voltaram, a maioria dos franceses permaneceram presos100.
Além disso, 75 jovens Irmãos franceses foram chamados ao “Chantiers da juven-
tude”101, por um período de oito meses. Na Itália os Irmãos, “mesmo não sujeitos
ao serviço militar, foram entregues aos perigos das forças armadas”. A partir de
1942, perto de 120 Irmãos eram obrigados ao Serviço do Trabalho Obrigatório
nas fábricas, dos quais uns quarenta na Alemanha. Alguns tiveram que se esconder
para escapar desta requisição e outros foram para a resistência armada nos maquis.
Por outro lado, a França libertada em 1944-45 mobilizou os Irmãos entre 20 e 25
anos para participar do final da guerra e constituir um exército de ocupação na
Alemanha. Na China, os bombardeios foram violentos e os Irmãos foram aprisio-
nados e maltratados pelos japoneses. Quanto aos Irmãos franceses da China, não
há notícias deles. 

Esse breve escrito mostra como a guerra de 1939-45 é diferente da anterior
pelo fato de que não há nenhuma frente fixa e que, nas zonas de guerra, as tropas,
as populações civis, bandos de combatentes da resistência passam e repassam,
requisitando instalações, fazendo reféns, pilhando e maltratando sem vergonha
alguma. Além disso, os bombardeios aéreos criaram um risco permanente e muitos
estabelecimentos sofreram grandes danos ou foram destruídos. Faltam educadores
nas escolas. É difícil encontrar alimentos; as viagens são muito difíceis devido à
sabotagem das estradas de ferro; o correio vai muito mal e Saint-Genis-Laval não
recebe notícias de algumas partes do Instituto.

98 O Ir. Augustin Hendlmeier, p. 43, indica que 114 Irmãos partem em 1937: 52 para as missões
(Argentina, Uruguai, Brasil, África do Sul) e os outros distribuídos nos diversos países da Europa. 

99 Circulaires, T. 19, p. 330-340. Circular de 25 de dezembro de 1944.
100 Uns doze foram liberados ou evadiram. 
101 Substituto do serviço militar, organizado pelo regime de Vichy. 
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102 Circulaires, T. 19, p. 410-412. Circular de 25 de dezembro de 1945.
103 A Chronologie mariste (Casa geral, Roma, 2010, p. 350) indica cinquenta mortos. O Ir. Augustin

Hendlmeier relaciona 130 Irmãos mobilizados, dos quais 52 serão mortos e muitos outros não integram
mais a vida religiosa. 

A circular de 25 de dezembro de 1945102 insiste sobre a dramática situação do
distrito da Alemanha: 250 Irmãos de 1939 não permanecem mais de 26 em 1° de
janeiro de 1945, em sua maioria velhos ou enfermos. Os outros eram soldados
(130) ou dispersos em vários países (Uruguai, Suíça, Liechtenstein). Trinta foram
mortos na guerra e um morreu em Dachau. Outros são dados como desaparecidos
ou prisioneiros103. Se a primeira guerra mundial tinha sido dramática para o grande
número de seus mobilizados e seus mortos, ela não esteve revestida assim total-
mente com as características de uma guerra total, fazendo viver milhões de civis
em total insegurança. Por outro lado, no México, na Espanha e mais especifica-
mente na Alemanha, o Instituto experimentou o que significou o totalitarismo. Os
Irmãos da Grécia conheceram também a guerra, a invasão, a fome e a guerra
civil. Quanto à China, ela viveu muito cedo e ainda vai viver uma espécie de
combinação de revolução, anarquia, ocupação estrangeira, guerra total e, final-
mente, o totalitarismo a partir de 1949. Na Europa, a cortina de ferro irá arruinar
as obras estabelecidas na Europa oriental (Budapeste...) e fazer viver o ocidente
sob a ameaça totalitária por mais de quarenta anos.

Biografias particularmente eloquentes 
sobre este período trágico

A recente beatificação dos Irmãos
mártires na Espanha chamou a atenção
para as vítimas destes tempos difíceis.
Mas, pouco se sabe das situações trági-
cas atravessadas por muitos Irmãos sem
que eles perdessem a vida.

A vida do Ir. Albert Pfleger (1900-
1999), que suportou o exílio e vários pe-
rigos, dá uma boa ideia das situações vi-
vidas por muitos dos Irmãos do século
XX. Ela nos esclarece sobre o destino da província de Constantinopla, que não con-
seguiu estabelecer seu centro nem na Turquia, nem na Iugoslávia e nem na Hungria.

Este Irmão nasceu na Alsácia, portanto alemão, em uma família modesta. Aos
13 anos, foi recrutado pelo Ir. Pulchronius que, mesmo não sabendo o alemão,
percorreu a Alsácia. Ele começou seu juvenato na Suíça, em Friburgo e lá perma-
neceu, bloqueado pela guerra, instruído pelos Irmãos franceses que retornaram
do Líbano-Síria, mas insubmissos ao serviço militar. Quando ele vai para St Ge-
nis-Laval, em 1919, tornou-se professo temporário e francês. Ir. Albert foi então
enviado para Scutari, na Turquia. Livre de obrigações militares, em 1921, ele é en-
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16. Irmão Albert
Pfleger. Sua vida
nos dá uma ideia
das vicissitudes
vividas pelos
Irmãos Maristas
do século XX.



104 Bernard Clerc e J.B. Bonetbeltz.
105 F. Louis Prucser, diretor, Ferdinand Fischer, Alexandre Hegedüs…

viado para Monastir, na Macedônia, na nova Iugoslávia, onde ele deve aprender
o servo-croata. Essa escola, protegida pela Embaixada da França, consiste em 5 a
7 classes povoadas por judeus, muçulmanos e cristãos considerando os sérvios
como ocupantes. Durante as férias, faz o recrutamento. Ele faz também tratativas
para a obtenção da cidadania iugoslava. Em 1929, o estabelecimento foi transferido
para Belgrado. Mas desde 1928, o Ir. Albert foi destinado para a Hungria, onde o
Instituto tem, em Kispest, um orfanato e um juvenato constituído por alguns hún-
garos ou eslovacos aprendendo o francês antes de ir para Grugliasco, St Genis-La-
val, Langon (Bretanha) ou Iraklia (Grécia). O Ir. Albert é nomeado para uma escola
Franco-húngara, em Budapeste, cuja trabalhosa fundação foi progressivamente
facilitada pela chegada dos Irmãos de origem húngara. Até 1944, a Escola Cham-
pagnat continuou a funcionar em uma Hungria aliada da Alemanha, mas relativa-
mente poupada pela guerra. Irmãos franceses evadidos da Alemanha104 vieram re-
forçar os efetivos.

A situação tornou-se trágica com a ocupação da Hungria pela Alemanha em
março de 1944. Com a ajuda da Embaixada da França e da Cruz Vermelha sueca,
toda105 a comunidade então lutou para salvar cerca de cem judeus ameaçados de
deportação ou para ocultar os alsacianos desertores do exército alemão. Finalmente,
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17. Mapa da Província de Constantinopla.
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106 Três deles já haviam falecido.
107 Publicado em fascículos pelo Ir. Alain Delorme, em 1985. 

denunciada, toda a Comunidade (8 Irmãos) e seus protegidos foram presos em 19
de dezembro de 1944, nos porões do Parlamento em Budapeste, onde foram
muito maltratados até a chegada dos russos em 11 de fevereiro de 1945. Em se-
guida, foi necessário proteger-se das agressões dos russos, participar na repatriação
de prisioneiros de várias nações, especialmente dos húngaros.

A queda da cortina de ferro em 1947 condenou a obra marista em Budapeste:
o Ir. Albert a deixou em 1948 e os últimos Irmãos húngaros em 1950. Eles foram
ligados à província de Varennes-Orient. Assim terminou o destino da província de
Constantinopla que foi tentado reconstituir após a segunda guerra mundial em
torno de três polos: Budapeste, Atenas e Bretanha (Langon) onde até então os
Irmãos Maristas não estavam presentes. O Ir. Albert Pfleger e seus colegas húngaros,
portanto, continuaram sua vida na França, onde até então não tinham vivido. Em
1982, os oito membros da comunidade de Budapeste106 receberam a “Medalha
dos Justos” em reconhecimento de seu trabalho em favor dos judeus perseguidos.

O Irmão Adjuteur (1885-1977)

Este Irmão deixou um relato detalhado de uma vida107 onde alternam guerras
e intensa atividade educacional. Emile Aragou nasceu em 30 de novembro de
1885, em Quirbajou, pequena aldeia do Cantão de Quillan, Aude. Aos 11 anos,
em janeiro de 1897, ele entrou no pequeno juvenato de Castelnaudary, e seguiu
a 1ª classe em companhia de François Garrigue, futuro Superior-geral, conhecido
como Irmão Leônidas. Em 12 de setembro de 1900, pouco antes de seus 15 anos,
entrou no noviciado. Em 25 de março de 1901, tomou o hábito e o nome de Ir.
Adjuteur. Em 15 de agosto de 1902, ele pronuncia o voto de obediência, o único
que se fazia antes de 1903 ao sair do noviciado. O emprego de seu tempo estava
longe de ser apenas espiritual:

Durante o noviciado (a partir de 25 de março de 1901 a 15 de agosto de
1902), eu estudava sozinho o programa de Brevê Elementar, cuja obtenção era in-
dispensável para ser professor. Eu me apresentei em Marselha e passei no exame,
em 2 de outubro de 1902, para o espanto dos meus professores que tinham
previsto um fracasso total.

Em setembro de 1902, seu primeiro trabalho foi ser cozinheiro. 

Eu, em seguida, passei dois meses em uma pequena escola de Vaucluse, em
Piolenc, próximo à cidade de Orange, e três meses em St-Saturnin-les-Apt encar-
regado de uma classe de ensino fundamental. Não tendo ainda 18 anos, meus
alunos ocupavam parte da classe do Diretor.

Em poucas palavras, nos é descrito aqui uma espécie de antigo regime de re-
crutamento e de formação do qual o Ir. Adjuteur viveu os últimos anos: origem
rural, juvenato de 11 a 15 anos, o noviciado em torno de dois anos, incluindo seis
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meses de postulado. Mas, durante esse tempo, continuam os estudos profanos.
Foi só depois de 1903 que as diretivas romanas impõem um noviciado quase ex-
clusivamente dedicado a estudos ascéticos. Por fim, o escolasticado ainda não
está estabelecido e o estágio na cozinha continua.

A partir de agosto de 1903, vítima, como tantos outros, dos decretos anti-con-
greganista, o Irmão Adjuteur entrou na Espanha, em San Andrés de Palomar. Ele
fez a profissão perpétua com a idade de 22 anos, em 28 de agosto de 1907. É
neste país que ele passou a maior parte da sua vida profissional, aprendeu rapida-
mente a língua e o considerou como sua segunda pátria. Ele foi Professor em Cul-
lera, Valdemia, Manresa, de novo a Valdemia até janeiro de 1915. Ele foi testemu-
nha, em 1909, da semana sangrenta de Barcelona...

que causou muitos incêndios de igrejas e conventos, ataques a propriedade
privada. Na cidade de Mataró, houve distúrbios; milhares de trabalhadores se re-
voltaram. Aí tinha apenas 25 soldados para conter os manifestantes. Nós não esti-
vemos tranquilos por alguns dias. Grupos exaltados queriam incendiar o prédio.
Tínhamos alguns pensionistas da América do Sul; por uma precaução sensata, nós
os tínhamos enviados a um hotel na cidade vizinha, Argentona.

Em 1906, foi reformado do serviço militar. Mas em 1915, 

apesar do Decreto injusto de expulsão em 1902 e a intervenção urgente do M.
Cônsul que me recrutou para continuar minha missão cooperativa do ensino do
francês, parti voluntário para defender a pátria. 

Primeiro enviado para uma escola de sargentos, ele passou para o fronte nos
anos 1916-1918: 

Eu me apliquei com tenacidade e coragem a todos os meus deveres de um
bom combatente..., 

disse ele, e guarda da guerra uma nostalgia muito frequente entre os veteranos
combatentes:

Pessoalmente, eu nunca me arrependi dos quatro anos que passei no fronte de
guerra. Esta foi uma experiência muito gratificante, que o contato diário com ho-
mens de todas as regiões da França, as reações pessoais em circunstâncias dolorosas
ou trágicas, o ambiente fraterno, o apoio e a abnegação no perigo, relatos de sim-
patia entre oficiais e soldados, perseverança no esforço, muitas vezes em condições
muito críticas.

Ele foi desmobilizado em janeiro de 1919. Seus pais morreram durante a
guerra, e continuou no país apenas uma jovem irmã de 14 anos de idade. Ele en-
controu a propriedade da família ao abandono e tornou-se fazendeiro alguns
meses enquanto aguardava o retorno de dois irmãos desmobilizados depois dele.
Ele então retornou para a Espanha, a Valdemia, em maio de 1919. Foi diretor a
partir de 1924, após ter professado o voto de estabilidade com a idade de 39
anos, em 10 de agosto de 1924. Mas parece que não fez o segundo noviciado,
nem antes ou depois.
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Em seguida, ele descreve as causas gerais da guerra civil: insatisfação, tendências
comunistas e anarquistas, abdicação do rei e a proclamação da República, com
consequências para a secularização da educação: 

Fomos forçados a usar roupas civis. 

O golpe de Estado militar de Franco, em 18 de julho, desencadeia a guerra civil 

conflito de paixões, ódios, ciúmes, que foram a causa da morte de centenas de
milhares de vítimas.

E, é especialmente nos primeiros meses do conflito, que um grande número de
Irmãos será assassinado e muitos outros forçados a uma existência precária. En-
traram em contato em torno de 20 de setembro de 1936, com o comitê Central
das Milícias Antifascistas, o Provincial e seu Conselho esperam trocar a saída dos
Irmãos da Catalunha por uma soma de dinheiro108. Em 30 de setembro, o Ir. Adju-
teur (francês) parte para procurar dinheiro junto aos superiores. Três dias depois
ele voltou de avião com a quantia exigida. Graças a esta transação, 117 jovens,
em situação precária, nos arredores de Las Avellanas, puderam alcançar a França
depois de muita demora e ansiedade. Em uma segunda viagem, o Ir. Adjuteur teve
que improvisar a sua acolhida e sua repatriação em zona nacionalista.

A segunda parte do plano é reunir em Barcelona uma centena de Irmãos dis-
persos pela Espanha republicana e fazê-los transportar, em 8 de outubro, por
barco a Marselha por 100 000 F. Em torno de 6 de outubro, o Ir. Adjuteur parte
outra vez para encontrar o dinheiro. Antes de sua partida, ele foi preso por algumas
horas por um grupo anarquista na estação de Barcelona; e pela polícia francesa
na fronteira, que achou suspeitas suas idas e vindas. Foi durante a sua ausência
que, na noite de 8 a 9 de outubro, os Irmãos, primeiro reunidos em um barco,
foram presos. E 46 deles são assassinados na noite de 8 ou 9 de outubro. Quando
o Ir. Adjuteur retorna de Marselha por avião em 9 de outubro, foi preso, roubado,
ameaçado de morte e enviado por uma semana a uma cela de um antigo convento
transformado em prisão e centro de execução. Em seguida, submetidos a um juiz,
ele foi enviado uma semana em um calabouço gelado. Finalmente, foi enviado
para a prisão do governo, onde ele encontrou os 62 sobreviventes do barco que
lhe contaram o que aconteceu, como eles foram libertados das garras dos anar-
quistas pelas tropas do governo. Mas o perigo continuava muito presente.

Como o Ir. Adjuteur é francês, o consulado pretende liberá-lo, mas o Comité
anarquista sistematicamente se opõe à sua libertação. Três vezes ele ainda enfrenta
a prisão e, finalmente, é clandestinamente que ele sobe a um navio de guerra
francês que o transporta para França em meados de fevereiro de 1937. O Ir.
Adjuteur negocia ainda, mediante 60.000 F, com o juiz encarregado do julgamento
dos Irmãos de Barcelona para que seu caso seja adiado indefinidamente.

Depois de algum tempo, ele retornou à Espanha nacionalista e assumiu a dire-
ção do Colégio de Pamplona. Mas, no Natal de 1938 foi preso por tráfico em
moeda estrangeira pela polícia nacionalista, porque a casa de Espira de L´Agly
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108 Ver: Ir. Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas, Martirológio Marista da Espanha, 1909-1929,
p. 69.



enviou, clandestinamente, dinheiro para a casa de Carrión de los Condes, através
dele, sem que ele o soubesse. Terminada a guerra civil, ele voltou para Matarό
para restaurar a casa e, em seguida, tornou-se diretor do Colégio de Barcelona.
Como as instalações são alugadas, comprou das Visitandinas seu antigo convento
incendiado, para fazer dele um estabelecimento espaçoso e moderno. Ele não
poderá executar até o fim a reforma deste estabelecimento, porque no final de
1939 foi nomeado provincial da St-Paul-Trois-Châteaux, decisão que ele considera
um segundo exílio:

Entrei em um ambiente completamente diferente. Eu não conhecia quase ninguém.
Estava na mais completa ignorância da função [65] que eu ia exercer. Claro, meus
novos coirmãos eram bem corajosos. Mas, eles não ficariam surpresos de serem sub-
missos e obedecer a um estranho, tanto tempo ausente da França e com uma men-
talidade espanhola? Além disso, a situação era realmente estranha; era a “guerra
louca” e as consequências do conflito que já se faziam sentir intensamente. 

De 1940 a 1949 ele vai governar uma província dispondo de umas vinte
escolas de ensino fundamental, com duas grandes casas: Bourg-de-Péage, colégio
de 150 internos, e Marselha, escola secundária com classes primárias, que tinha
800 alunos. Em St-Paul-Trois-Châteaux, a casa provincial não é boa: 

Aí se encontravam então alguns alunos e professores mais velhos, aposentados,
mas a casa carecia de todas as comodidades de hoje. Não havia aquecimento
central nos quartos, apenas um aquecedor na sala de reuniões. Muitas vezes no
inverno, quando o mistral (corrente de vento frio) soprava, todos os corredores
reuniam correntes de ar. 

Mas isso não é nada ao lado dos acontecimentos que provocavam a escassez
de alimentação e tornavam as viagens arriscadas e até mesmo perigosas. Em de-
zembro de 1942, o sudeste da França foi ocupado pelos Alemães:

Mais da metade da casa de St Paul foi requisitada e uma empresa de SS. esta-
beleceu-se nos melhores quartos. Nossa porta da frente estava guardada dia e
noite com defletores, arame farpado e de minas. […] Muitos dos nossos anciãos
não puderam suportar o regime de restrições. Nós os acompanhamos tristemente
ao Campo Santo.

Como falta pessoal, ele passou grande parte de seu tempo substituindo Irmãos
ou diretores.

Todos esses anos, eu tentei atuar como professor de matemática e ciência para
o nível do Brevê Elementar. Eu também era diretor oficial da escola de Salon,
substituindo alguém obrigado a deixar a sua atividade. Aproveitava as férias da
Páscoa e Natal para visitar várias escolas. Muitas vezes, era muito doloroso, espe-
cialmente em Hautes-Alpes: nada de conexão para os trens: colinas e planícies
cobertas de neve. Era preciso fazer a pé quilômetros em uma espessa camada de
neve. Da mesma forma, para ir de Perpignan a Narbonne, o percurso era assustador:
os vagões não tinham nenhuma luz, nem aquecimento, os vidros eram quebrados
e o vento do mar, molhado, gelado, congelava os raros viajantes.

Com a preparação do desembarque na Provença, a aviação aliada bombardeava
sistematicamente os centros de comunicação. Tendo visitado a escola de Villeneuve
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em Marselha, na véspera de Pentecostes 1944 (27 de maio), o Ir. Adjuteur se preparava
para partir, mas sofreu o bombardeio da estação que quebrou as vidraças, virou uma
locomotiva e provocou pânico entre os viajantes. A escola dos Irmãos, localizada
perto da estação, foi completamente destruída, mas os alunos foram salvos. O Ir. Ad-
juteur teve todas as dificuldades possíveis para voltar a St Paul alguns dias mais tarde,
as comunicações estavam completamente desorganizadas pelos bombardeios.

Em 15 de agosto de 1944, ele se encontrava em Bourg-de-Péage, ao norte de
Valencia, e tinha que descer para St Paul-Trois-Châteaux. Era o dia do desembarque
dos aliados na Provença. Os trens não funcionavam mais; as pontes foram destruí-
das por aviões aliados ou pela resistência. Parte a pé, parte de carona, o Ir. Adjuteur
chegou à casa de St Paul ameaçado pelo bombardeamento porque lá estava insta-
lado um centro de comunicações alemão. Felizmente, as bombas caíram a poucos
quilômetros. A libertação de St Paul, em 25 de agosto de 1944, não fez desaparecer
as dificuldades de comunicação e das restrições de todos os tipos. Foi só no fim
do provincialato do Ir. Adjuteur que a situação material se tornou normal.

Mas ele foi o último provincial de St Paul: em 1949, quando da fusão da província
de St-Paul com Aubenas, Ir. Adjuteur retomou o serviço ativo em várias comunidades:
Marselha, Bourg-de-Péage, Ferrières (Aubenas), Notre Dame de Lacabane, como
submestre de noviços, St-Paul-Trois-Châteaux (três anos de diretor), Le Cheylard, Al-
giers, Largentière, St-Martin-de-Valamas, e Largentière, novamente. Em 1970, com
idade de 85 anos, ele finalmente vai descansar em sua querida casa de St Paul.

Vale a pena se deter um pouco mais sobre a sua estada na Argélia, enquanto a
guerra de libertação acontece desde 1954. Ele chegou a Argel em 1958, em uma
cidade que voltou a ser calma, mas que, até 1962, conhecerá violentas aventuras,
mesmo se ele reconhece: 

Nós não sofremos excessivos incidentes que antecederam a época da inde-
pendência. 

Na verdade, a escola que, em 1958, tinha perto de 420 alunos, quase todos
franceses, começava a se arabizar:

antes e especialmente após a proclamação da independência, o número de
estudantes franceses sempre diminuía, enquanto o dos Arabes aumentava109. 

Ele testemunha o momento da independência com seus entusiasmos e suas di-
ficuldades:

Então pude assistir ao espetáculo que apresentou a cidade na época da inde-
pendência (em 1962). Por vários dias e noites, foi uma explosão desordenada, gri-
tos, algazarra popular, desfiles, multidões enfurecidas que gritavam slogans ‘Argélia
livre!’ ‘Argélia independente!’ Percorri as ruas, atravessei lugares congestionados.
[…] Nos dias seguintes, retomou a vida normal. No entanto, a saída das autoridades
francesas e dos diretores das empresas comerciais e industriais causou uma revira-
volta econômica geral. […] O ensino era deplorável. A Universidade foi parcial-

109 Depois da independência da Argélia, os Irmãos garantiram a direção até o momento da nacio-
nalização das escolas em 1976.
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mente demolida. Muitos edifícios públicos foram saqueados. Os arquivos da Se-
cretaria da Educação Nacional tinham sido queimados. No entanto, continuamos
a nossa missão de instrução e educação.

Ele assiste assim, o final da quarta guerra que havia experimentado. Esta não
foi para ele a mais dura fisicamente, mas o clima de insegurança foi pesado. E sua
última frase parece resumir muito bem o estado de espírito de muitos Irmãos que
também experimentaram grande risco e situações muito difíceis: 

Continuamos nossa missão de instrução e de educação.

Uma era de mártires

Na década de 1960, o processo de descolonização tem sido particularmente
mortal no antigo Congo belga e o triunfo de Castro em Cuba, deslancha em 1961
o confisco das obras, às vezes a prisão e, em todo caso, a expulsão dos Irmãos.
Em seguida, acontece a guerra de Biafra que termina no início de 1970. Os anos
de 1991-96 será a ocasião do assassinato de Irmãos na Guatemala, na Argélia, em
Ruanda, no Congo.

Já o Superior-geral Ir. Diogène observara entre as duas guerras que ainda havia
parte do Instituto em um estado de desordem. Em 8 de maio de 1998 o Ir. Benito,
em sua circular sobre “Fidelidade à missão em situações de crise social”, desen-
volve de certa forma uma espiritualidade para tempos de perturbação, ou mesmo
de perseguição, e ele apresenta um Martirológio da Congregação, desde que o Ir-
mão Hyacinthe foi morto na Oceania, com dois padres Maristas, em 1847. No
total são 204 Irmãos que morreram violentamente e são considerados mártires.
Mas, se considerarmos os Irmãos mortos na guerra civil espanhola, nas duas
guerras mundiais e às vezes em situações semelhantes às consideradas anterior-
mente, pode-se facilmente dobrar esse número.

110 Com os Irmãos, morreu um postulante. A Chronologie Mariste (2010, p. 518-519) acrescenta
sete Irmãos chineses mortos por maus tratos na prisão ou em campos de trabalho forçado entre 1960
e 1975. 

MORTE VIOLENTA E MÁRTIRES NA CONGREGAÇÃO

CONTINENTE NÚMERO CONJUNTO DE DATAS

África 13 1964-1996 Algéria: 1 - Congo-Zaire: 6 - Ruanda: 6

América 1 1991 Guatemala

Ásia 10110 1900-1906/1951 China 

Europa 175 1909/ 1934-1939 Espagna

Oceania 5 1847-1943 Três Irmãos australianos desaparecidos 
nas Ilhas Salomão

Ir. Benito Arbués, Circulaires, T. 30, 2. 
Circular de 8 maio 1998, sobre Fidelidade à missão em situações de crise social.
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Apenas dois Irmãos foram martirizados no século XIX, na Oceania; 10 entre
1900 e 1909, incluindo 9 na China. Todos os outros experimentaram um final trá-
gico entre 1934 e 1996. Não é, portanto, abusivo falar como o Ir. Benito, de “uma
nova era de mártires”. E o Superior-geral acrescentou: “mas há um grande grupo
de Irmãos que, mesmo se não derramaram o seu sangue, foram heróis na vida
quotidiana [...]». Alguns deles arriscaram suas vidas por amor e solidariedade
para com os outros, em situações de crises sociais, guerras ou devido à instabilidade
política em alguns países”. No século XX a experiência da precariedade de vida
apostólica não foi reservada a uma pequena minoria mas tem sido experimentada
por muitos. 
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7. 

OS CAPÍTULOS GERAIS. COMO
CONCILIAR UNIDADE E DIVERSIDADE,
MOVIMENTO E TRADIÇÃO

O Instituto resistiu bastante bem às secularizações violentas da primeira parte
do século XX, mas ele se sentiu menos a vontade com a emergência do que, por
muito tempo se chamou progresso, que propunha aqui na terra - e o realizou de
certo modo - um mundo mais humano sem o auxílio da religião e mesmo contra
ela, quando parecia um obstáculo para a realização de um paraíso terrestre. Em
face deste desafio, o mundo cristão em geral teve várias respostas muitas vezes
conflitantes. Se o protestantismo aceitou esta corrente, que comumente chamou-
se de Modernidade, o catolicismo se colocou como seu oponente em nível dos
princípios. A Encíclica Quanta Cura e o Syllabus, de Pio IX, em 1864 serviu de
manifesto antimodernista e de doutrina intangível da Igreja até o Vaticano II.

Mas a doutrina não é tudo, e o mundo católico esteve muito longe de refutar a
Modernidade como um todo. Na teoria, condenou-se um mundo prometeico e,
na prática, integrou-se muito bem. O desenvolvimento global do Instituto também
foi ajudado pela facilidade de comunicação e o Instituto dela tirou proveito sem
alterar seu estado de ânimo. Escolas e colégios favoreciam a ascensão social de
classes populares e classe média, muitas vezes mais preocupados com a integração
com a Modernidade do que com o ensino religioso.

No entanto, essa contradição entre a aceitação de um mundo em movimento
e uma doutrina instalada em posições antimodernas foi fonte contínua de proble-
mas. Toda nova técnica suscitava reservas ou proibições impossíveis de se manter
à medida em que elas se impunham, não pela restrição, mas como ferramentas
para facilitar a vida, sem questionar claramente a fé e a moral.

Não sendo uma ordem monástica, mas uma congregação ativa, o Instituto foi
apanhado no turbilhão da mudança, para grande preocupação dos superiores e
do grupo dos estáveis. Assim, nos anos 1903-1967 o Instituto entra irresistivelmente,
mas com recuos, em uma Modernidade, muitas vezes interpretada como secula-
rização, mas que, na verdade, é sobretudo deslocamento das fronteiras tradicionais
entre sagrado e profano. As Atas dos Capítulos Gerais são lugares privilegiados
para observar este deslizamento lento, em particular nos relatórios das suas co-
missões especializadas que refletem as discussões dos Irmãos sobre temas centrais.
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O exame das Atas, publicadas em princípio a cada doze anos, dá a impressão de
um corpo impregnado de um ideal de estabilidade exercendo um reformismo de
fato. 

Um senado em vez de uma câmara de deputados

Além de temas convencionais tais como finanças, os Capítulos abordam cinco
temas-chave: educação, formação dos Irmãos, Regra, recrutamento, votos e desi-
derata. Mas os vários nomes dados às comissões de um Capítulo para outro mos-
tram evolução. Assim, recrutamento está relacionado com a formação dos Irmãos
em 1907-1932, mas em 1946 é associado às missões e em 1958 à perseverança.
A Regra é um assunto constante, mas considerado de acordo com pontos de vista
bastante variáveis. Em 1920 e 1932 o Instituto leva em conta a revolução das suas
estruturas educacionais que se deslocaram das crianças para os adolescentes e jo-
vens e se tornaram diversificados. 

Ao longo do caminho determinados assuntos, tais como secularização, são
abandonados e outros surgiram: os meios de comunicação, a missão ou o sacer-
dócio. Portanto, há uma verdadeira flexibilidade operacional dos Capítulos cujo
número e título das comissões expressam o desejo de confrontar os problemas do
momento.
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OS NOMES DAS COMISSÕES DOS CAPÍTULOS

DIVERSOS

F/ finanças (e administração) l l l l l

CB/ Causas de beatificação l l l

S/ Secularização l l

Revistas, anuários, periódicos l l l

Missões l

Sacerdócio l

EDUCAÇÃO

EC/ Guía das escolas l

EC/ Pias Associações e de perseverança l

EC/ Ensinos diversos l

EC/ Formação religiosa e intelectual dos alunos l

EC/ Formação intelectual dos alunos e diversos tipos de ensino l

EC/ Formação religiosa dos alunos e pias associações l

EC/ Formação cristã dos alunos; pias associações; ação católica; 
antigos alunos l

EC/ Ensino l

19
07

19
20

19
32

19
46

19
58
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FORMAÇÃO

FF/ Programas e estudos l

FF/ Formação intelectual e religiosa das pessoas l

FF/ Formação catequética, estudos religiosos, 
formação pedagógica, estudos profanoss l

FF/ Formação dos Irmãos l

REGRA

R/ Constituções e disciplina geral l

R/ Diretório geral (1ª parte) l

R/ Diretório geral (2ª parte) l

R/ Diretório geral e atas dos Capítulos precedentes (1907) l

R/ Observância regular. Votos. Cinema, rádio, televisão, livros, 
revistas, jornais l

R/ Orações l

R/ Regras comuns l

R/ Regularidade l l

RECRUTAMENTO

RC/ Recrutamento e missão l

RC/ Recrutamento e perseverança dos jovens Irmãos l

RC/ Recrutamento e formação dos candidatos l l l

ST/ Estatísticas l l l

VOTOS E DESIDERATA

VD/ Saúde dos irmãos; 
cuidado dos idosos, desejo e sonhos l

VD/ Votos e desiderata l l l

VD/ Votos e desiderata e serviço militar l

Total 5 10 10 10 13

Fonte: Síntesi do Ir. André Lanfrey a partir das Atas dos Capítulos Gerães.

19
07

19
20

19
32

19
46

19
58

Membros de direito e delegados ao Capítulo de 1932

Um estudo conjunto sobre os capitulares dos Capítulos de 1903-1967 fornece
esclarecimentos interessantes sobre a evolução da representação das províncias
nos Capítulos tais como: a idade dos capitulares, sua renovação... Limitar-me-ei a
uma sondagem sobre os capitulares do Capítulo de 1932 que traz suas idades e
seus status. Existem 36 membros de direito e 38 membros eleitos. Os 12 membros
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do governo central tem entre 65 anos (Ir. Clement) e 44 anos (Ir. Francisco Borgia)
e sua idade média é de 58 anos. A idade dos 24 provinciais fica entre 71 anos (Ir.
Constancien, provincial de Lacabane) e 40 anos (Ir. Henry Charles). A idade média
é quase 54 anos. Quanto aos 38 delegados, sua idade vai do Ir. Marie-Joannice
(77 anos, mas ausente) aos Irs. Cipriano e Arcádio-Joseph: 40 anos. A idade média
é de 53 anos, mais ou menos como a dos provinciais. Todos os capitulares fizeram
o voto de estabilidade entre 31 e 50 anos; a idade média é de 36 anos. É, portanto,
um corpo relativamente homogêneo pela idade, mas estruturalmente conservador
pelo fato de os membros de direito serem quase tão numerosos quanto os delegados
eleitos. 

As comissões foram estabelecidas pelo Conselho Geral de acordo com as ha-
bilidades dos capitulares. Mas a divisão entre os membros de direito e os delegados
é significativa pela importância dada a cada um deles. Assim, a comissão da regu-
laridade inclui somente os membros de direito, e a dos votos e desiderata uma
maioria. Por outro lado, há comissões deixadas a critério dos delegados, tais como
a dos diversos tipos de ensino. Em suma, a administração geral e os provinciais
controlam os temas-chave, e os delegados constituem apenas uma força de apoio. 

No entanto, embora dificilmente se possa esperar decisões ousadas neste tipo
de assembleia, delegados e membros de direito podem se expressar livremente:
não há constrangimento de partidos, e o voto de estabilidade ou o status de
membro de direito não indica, necessariamente, um conservadorismo.
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OS MEMBROS DAS COMISSÕES

NOMES DAS MEMBROS DO PROVINCIAIS DELEGADOS TOTAL
LAS COMISSÕES CONSELHO GERAL

Regularidade 1 7 8

Administração 2 2 5 9

Formação religiosa 1 3 4 8

Recrutamento 1 3 5 9

Associações diversas 1 2 5 8

Revistas 1 2 4 7

Diversos tipos de ensino 1 4 4 9

Votos e desiderata 1 4 4 9

Fonte: Síntesi do Ir. André Lanfrey a partir das Atas dos Capítulos Gerães.
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8. 

“VOTOS E DESIDERATA” 
REFLEXO DE DESEJOS 
E TENSÕES NO INSTITUTO

Os Capítulos de 1903 a 1958 dispõem de uma comissão encarregada para co-
letar e apresentar observações, notas e proposições. Em 1903, essas propostas
vêm de provinciais, de alguns visitadores “e certo número de Irmãos professos”.
Em 1907, o Capítulo sendo improvisado após a morte de Ir. Teofânio, os votos e
desiderata emanam dos capitulares. Por outro lado, em 1920, o Capítulo foi pre-
cedido por um referendum111 do qual participaram Irmãos professos. Pela primeira
vez não foi só a voz dos estáveis e superiores que foi ouvida, mesmo se a comissão
tenha rejeitado “certo número de comunicações de pouca importância, de interesse
secundário, demasiado restrito a um determinado local ou visando de forma muito
explícita certos personagens”.

No Capítulo de 1932, a comissão de votos e desiderata possui um registro de
200 solicitações ou sugestões, mantendo apenas 63, porque “um bom número
desviou-se muito de nossas Constituições e nossas tradições familiares”. A comissão
de 1946 não dá números, mas rejeitou certos dossiês, “que não servem para nada
e não levam a nenhuma conclusão prática”. A comissão de 1958 recebeu “quase
500 folhas ou relatórios” e procedeu como nos Capítulos de 1920 e 1932, rejei-
tando as intervenções de interesse local ou propondo problemas “resolvidos pelas
Regras e Constituições”.

Portanto, há uma constante expansão do número dos desejos dos Irmãos, as
comissões dos capítulos fazendo, infelizmente pelo historiador, uma triagem bas-
tante severa. Mesmo censurados, esses relatórios demonstram uma opinião pública
do Instituto cada vez mais ampla.

111 Circulaires, T. 14, p. 421, Circular 2/2/1921. 
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1903 e os abusos

Os “votos e desiderata” do Capítulo de 1903 refletem uma situação do Instituto
em vias de extinção, onde a Comissão é quase exclusivamente dedicada a denun-
ciar os abusos. Ela critica o peculato desenfreado especialmente entre “os Irmãos
não professos”, ou seja, os obedientes que, não tendo feito o voto de pobreza, be-
neficiam-se de doações dos pais, deduções da venda de livros clássicos, bem
como um pequeno comércio de fotografia, reservando assim “uma porta de saída”.
Sobre a castidade, ela visa especificamente a linguagem de alguns Irmãos solda-
dos112 que “devem calar para sempre o que puderam ver ou ouvir sobre isso”.
Sobre a obediência, denuncia-se “hábitos adquiridos no quartel”, certamente o
uso do tabaco e o espírito de independência que leva alguns a dizer: “obedecer...
mas isso é da velha escola!”. Quanto aos exercícios de piedade e da Regra, o re-
latório lamenta que a leitura espiritual e a confissão semanal sejam negligenciadas;
as meditações são despreparadas; que o silêncio seja, talvez, “um dos capítulos
da Regra menos observado”. A paróquia é também um concorrente formidável
para práticas comunitárias: na quaresma e durante o mês de Maria são sacrificados
para ir à igreja. A entrevista no sábado com o superior não se faz mais; nem a
culpa ou a recitação do catecismo ao superior pelos Irmãos não professos... Fuma-
se, lê-se jornais, joga-se cartas113, adquirem-se relógios pessoais, toma-se vinho
puro e café. Quanto à educação religiosa, não há a preparação do catecismo,
nem o estudo do Evangelho e da história sagrada.

Essa lista de queixas já se encontra em muitos dos documentos do século XIX.
Típico da linguagem dos superiores e estáveis, reflete também um conflito de ge-
rações. Além disso, o ideal monástico de casas de formação está sendo mal visto
nas escolas, muito mais perto da vida laical.  É preciso, portanto, evitar tomar de-
masiado a sério tal discurso se se considera que a maior parte destes diretores e
professores serão capazes de salvar as obras da França como secularizadas ou
partir para o estrangeiro e fundar obras que vão experimentar muitas vezes um
grande sucesso.

A mesma reserva é necessária quando o relatório menciona problemas apa-
rentemente mais estruturais. Assim, “em depoimento dos Irmãos provinciais e vi-
sitadores, muitos Irmãos carecem de formação pedagógica e não são bastante ins-
truídos nem suficientemente conscientes do que exige uma boa educação para
dar aos alunos”. Mas, deve-se notar que o Instituto tem apenas duas décadas de
forte crescimento no seu nível intelectual. Lamenta-se, também, uma falta de dis-
cernimento no recrutamento para juvenatos e noviciados, mas ao mesmo tempo
pretende-se recrutar o máximo possível. Finalmente, o espírito de corporação dos
Irmãos é muito baixo: critica-se um certo patriotismo de província ou distrito em
detrimento do próprio Instituto. Mas esta crítica está relacionada com o clima de

112 Tendo feito seu serviço militar. 
113 “Passa-se de verdade uma parte da noite a jogar”, acrescenta uma frase logo depois. 
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iminente secularização, os superiores lamentam que muitos Irmãos se recusem a
se exilar.

Temos, portanto, um excelente retrato da vida de congregação bem antes que
a secularização ou o exílio não a façam entrar em outros contextos. Como já foi
exposto, a secularização marcará um retorno a um gênero de vida leiga, que a
Congregação, nas pequenas escolas de paróquia, realmente não parou de praticar.
Quanto ao exílio, promoverá um fortalecimento da vida comunitária e mesmo a
vida monástica, pelo fato de que os Irmãos se encontram mais isolados da cultura
circundante e em comunidades em geral mais numerosas.

Entretanto, para remediar os de-
feitos denunciados, um capitular
propôs uma medida que se realizará
gradualmente: multiplicar os se-
gundo noviciados para formar bons
diretores. Por seu turno, a comissão
deseja que os indivíduos que care-
cem de julgamento sejam afastados
“sem piedade” da profissão perpé-
tua, proposta que vai ser retomada
por muitos Capítulos, sinal da sua
falta de efeito. Finalmente, seria ne-
cessária “uma revista quinzenal ou
mensal que aproximaria uns dos ou-
tros todos os membros do Instituto”,
ideia que encontra sua realização
no Bulletin de l’Institut em 1909.

Basicamente, o Capítulo de
1903 é o momento em que emergem
de forma mais aguda uma série de
tensões impulsionadas por duas mu-
danças profundas: ascensão rápida
do nível intelectual dos Irmãos; e o
serviço militar, resultando em um
conhecimento do mundo profano
bem diferente daquele dos Irmãos
mais idosos. Não se trata apenas ter
bons diretores que fazem obedecer
aos jovens Irmãos, mas de convencer

pessoas adultas dos méritos de uma tradição. Implicitamente o mais frequente, e
às vezes explicitamente, surge no Instituto um problema fundamental: em que
medida a Regra é a garantia do autêntico espírito do Instituto? E não seria o caso
de fazê-la evoluir à luz dos sinais dos tempos e das necessidades dos lugares?

18. Primeira capa do Bulletin de l´Institut.
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A Congregação como instituição

No Capítulo de 1907 a comissão “votos e desiderata” traduz um duplo movi-
mento: de descentralização e de busca da unidade. Por exemplo, as províncias
desejariam que os presentes, legados e coletas para as obras do juvenato fossem
administradas pelos conselhos provinciais. Em 1920, a preocupação está em outro
lugar: um voto de “várias províncias distantes onde o recrutamento é baixo e
quase nulo” pede que estas unidades administrativas sejam de novo anexadas à
sua antiga província-mãe. Este poderia ser o caso da Nova Caledônia, de Cons-
tantinopla ou da Síria. Há, portanto, consciência de que parte do mundo se fecha,
seja por causa de distúrbios ou de políticas nacionais ou por dificuldade para se
estabelecer firmemente sem ajuda exterior. Ao contrário, Irmãos estimam que as
províncias demasiado extensas devam ser divididas. E em 1932, uma dúzia de pe-
didos exige a divisão da província da Espanha, enquanto a Alemanha (Beaucamps)
e Itália (St. Paul) pedem para serem erigidas províncias. E também “algumas pro-
víncias-mães da França, entre outras, Varennes, Aubenas, St Paul, etc.”, desejam
que sejam ajudadas, facilitando o retorno dos Irmãos franceses “logo que isto seja
possível”. Mas todos esses desejos encontrarão ecos limitados.

Neste mesmo Capítulo de 1932 é-se surpreendido ao encontrar vários artigos
sobre as listas de precedência: as sugestões 47 e 55 gostariam que o diretor do se-
gundo noviciado, os assistentes gerais, os ecônomos provinciais, os antigos pro-
vinciais nelas constassem. É o sinal de uma profunda mudança estrutural: os
cargos não são necessariamente exercidos de forma vitalícia e apareceram novas
funções. Irmãos imbuídos de um forte espírito hierárquico querem, portanto, uma
explicação oficial sobre os novos níveis de honorabilidade e não compreendem
que os antigos superiores sejam remanejados à situação inferior na escala de hon-
ras.  

A comissão de 1946 importa-se em tornar mais agradável o ambiente comuni-
tário pela constituição de boas bibliotecas onde o Irmão poderia encontrar uma
seleção de livros de meditação “quando o tema não lhe convém.” A criação de
uma sala de recreação, pelo menos nas comunidades numerosas, poderia promover
o espírito de família e até mesmo oferecer, “em um local especial”, jornais e revis-
tas, bem como jogos. Mas a comissão recorda que “as celas dos Irmãos não
devem servir de sala de trabalho”.

Outro tema novo formulado por muitos Irmãos: que se deixe de dar nomes de
religião. A comissão não concorda com este pedido, mas “que se exclua todo
nome ridículo. Este desejo é expresso com insistência (sublinhado no texto)”. O
Capítulo deixa certo comunitarismo ascético e responde cautelosamente às aspi-
rações mais pessoais dos Irmãos que, muitas vezes, vivem em comunidades
maiores do que antes.

Em 1958, a comissão propôe uma mudança de grande alcance: que as reuniões
de provinciais ocorram a cada três anos, na Casa Geral, “para estudar [...] a
melhor forma de lidar com os problemas atuais”. A proposta foi aprovada e, em
outubro de 1961, realizou-se a primeira reunião geral de provinciais, em Roma,
que se tornaria mais tarde a Conferência Geral.
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O Instituto como sociedade de educação

Para salvaguardar o espírito co-
mum, além da criação de um Bo-
letim (Bulletin de l’Institut), a co-
missão de 1907 promove a revisão
do Guia das escolas, reimpresso
em 1891, mas que se tornou ob-
soleto pela diversificação dos sis-
temas pedagógicos. Em 1932, con-
sidera-se que um comitê de três
Irmãos se encarregue de atualizar
a coleção de livros clássicos. Mas
esta proposta não tem efeito por-
que as situações escolares são
muito diversas e a velha coleção
francesa da FTD está morrendo.

Mas, há questões mais impor-
tantes. O peso da internacionali-
zação manifesta-se em 1920, pela proposta de estabelecer alguém encarregado
dos negócios em Paris e Madri. Além disso, as províncias da Ásia e Oceania,
Ceilão, Seychelles, Madagascar gostariam de ver estabelecida uma “procure”
(centro que fornece todos os suprimentos para as missões) em Marselha. Finalmente,
os “Irmãos em missão” deveriam estar autorizados a fazer “de tempos em tempos”
uma visita de algumas semanas às suas famílias. O encolhimento do mundo e
também a experiência da guerra, portanto, mudaram em profundidade o espírito
dos missionários: não se parte mais sem esperança de retorno.

A tendência do Instituto em estabelecer grandes escolas secundárias gera novos
problemas. Para o estudo do latim, necessário em alguns países como África do
Sul, há uma abertura relativa desde 1920: os Irmãos podem adquirir um conheci-
mento básico, mas um estudo aprofundado deve ser submetido à autorização do
Superior-Geral. Entre os abusos, a comissão menciona, pela primeira vez, a as-
censão de pessoas leigas em nossos estabelecimentos, incluindo os trabalhadores
domésticos, entre eles um grande número de mulheres. Em 1946, o problema virá
dos “professores adjuntos”, que devem ser o mais possível separados da Comuni-
dade. Em 1946 ainda um assunto aparece muito novo: “existe, em alguns setores
do Instituto, um perigo real para a vida interior dos Irmãos (exercícios de piedade,
estudos religiosos, etc.) por causa do excesso de trabalho a que estão submeti-
dos”.

Finalmente em 1958 “muitos Irmãos pedem, para os grandes colégios, a sepa-
ração das funções do diretor canônico e do diretor técnico”. É a aspiração a uma
distinção entre a vida comunitária e a comunidade educativa, que será posta em
prática na década de 1970. Gostariam também que, nas comunidades numerosas,
seja usado um conselho ampliado e que os Irmãos possam estudar nos quartos in-
dividuais, com exceção do estudo religioso.

19.Livros de texto FTD.
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O hábito e os problemas culturais

Em 1907 uma província (provavelmente a da Espanha) pede a substituição do
rabat pelo colarinho romano. Em 1920, o problema da veste é apresentado por
“Irmãos de diferentes províncias”114. Diz respeito à supressão do rabat e do manto
considerado demasiado curto. Nos países quentes gostariam de um chapéu melhor
adaptado. Mas, a Comissão resolve manter o traje completo “tal como nos foi le-
gado por nosso Venerável Fundador e que foi usado tão dignamente e tão religio-
samente por todos os nossos veneráveis superiores e antigos irmãos”. É verdade
que o chapéu triangular já não é mais usado, mas é preciso “reagir a fim de
manter sua forma constitucional”. A comissão, no entanto, sugere que “em algumas
regiões” o provincial e seu conselho formulem um pedido fundamentado ao Con-
selho Geral. Nos países quentes, um chapéu de palha preto ou “capacete” dito
“colonial” podem ser tolerados. 

Sobre o traje civil o Capítulo de 1932 progride lentamente: a proposição n° 16
aceita o traje civil “onde seu uso se impõe” (México, Espanha...). Finalmente, há
sempre a questão do rabat, a comissão sugere que a decisão da supressão retorne
para os conselhos provinciais. E nós sabemos que o Capítulo de 1958 suprimirá o
uso obrigatório do rabat. Quanto ao uso da barba, cujo uso se espalhou com a se-
cularização e a guerra, agora é proibido (nº 54). Mais pitoresco, mas também
mais significativo: a proposição nº 37 propõe “tratar definitivamente da questão
das meias de pano”, umas quinze províncias não respeitam as Constituições sobre
este ponto. Os problemas de higiene são mais ou menos relacionados com este
hábito. Em 1907, uma província pediu que a roupa interior agora seja pessoal. E
no Capítulo de 1920, a comissão denunciou as “tendências efeminadas” de Irmãos
usando produtos de toalete “de uma elegância e de gosto demasiado mundano”.

Em 1932, o surgimento de um problema linguístico é óbvio: insiste-se sobre o
estudo da língua francesa como língua internacional do Instituto (n.º 40), sinal de
seu pouco uso. Além disso (n.º 64), os Irmãos flamengos pedem um noviciado de
língua flamenga “como consequência do Juvenato flamengo (Pithem) já existente”.
E a proposição nº 10 defende que as províncias da mesma língua se unam para
traduzir as Circulares, o Bulletin “e nossos outros livros de família lá onde o
trabalho não é ainda feito”. Em 1958 a comissão pedirá também que as Circulares
do Superior-geral sejam traduzidas para as principais línguas do Instituto.

O tabaco

Aqui encontramos uma obsessão, que não é exclusiva dos Irmãos maristas,
como é uma aplicação de decisões romanas. A comissão de 1920 protestou contra
este uso altamente aumentado por ocasião da guerra e motiva durante muito
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114 As fotos constantes na excelente história da província da Alemanha, narrada pelo Ir. Augustin
Hendlmeier (2014), mostram que os Irmãos alemães não usavam habitualmente o rabat. 
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tempo o princípio da proibição, os fumantes inveterados devem solicitar uma li-
cença ao Superior-Geral, acompanhado de uma declaração de um médico e um
parecer favorável do diretor confirmado pelo visitador. As comissões de 1932 e de
1946 permanecerão na mesma posição intransigente, enquanto que a de 1958
reenvia a questão às províncias.

Vida espiritual e intelectual

É necessário sublinhar em 1907 uma proposição de consagração do Instituto
aos Sagrados corações de Jesus e de Maria, autorizado pelo Fundador de “ir orgu-
lhosamente a Jesus por Maria”, assim como os Capítulos de 1853 e 1883. Provin-
ciais e vice-provinciais são, portanto, convidados a inscrever suas províncias no
Apostolado da Oração para “conduzir seguramente as almas ao Coração de Jesus
pelo Coração de Maria”.

Em 1920, a comissão focaliza sua atenção sobre a uniformidade dos exercícios
de piedade, necessária a um Instituto agora distribuído pelos quatro cantos do
mundo. Em 1932 parece menos se preocupar com detalhes e enfatizar uma vida
espiritual mais pessoal. A proposição 13 recorda a necessidade de direção espiritual
para os Irmãos, a fim de evitar o “mais ou menos” em matéria de perfeição
religiosa. Percebe-se também a importância do movimento litúrgico, que promove
a leitura das orações litúrgicas e a comunhão durante a missa (n.º 11, 23). Também
se lamenta que todos os professos não possam se beneficiar do segundo noviciado
(Proposições 7, 9).

Igualmente em 1932, a comissão está empenhada em renovar o estoque de li-
vros básicos: uma história do Instituto permitiria “desenvolver o apego e o amor à
nossa família religiosa” (nº 14). Ela planeja também um livro de meditação para
cada dia do ano como complemento das meditações do Ir. João Baptista já bem
antigas. É preciso um manual de boas maneiras religiosas (n.º 21). Faz-se necessário
reformular nossa “seleção de cânticos”. Uma Vida dos Irmãos João Batista, Teofânio
e Stratonique deverão ser elaboradas. Quanto ao Bulletin de l’Institut seria bom
que oferecesse uma bibliografia, uma página ou duas de cartas instrutivas ou edi-
ficantes, algumas páginas sobre as causas de beatificação do Fundador e do Ir.
Francisco, e uma outra sobre “ecos e notícias”. É a consciência de que o Instituto
vive sobre modelos espirituais envelhecidos e essas proposições serão muitas
vezes seguidas de efeitos depois de 1945, como a publicação de uma Histoire de
l’Institut, em 1947, ou a obra Nos Supérieurs, em 1953.

Sobre esta questão, a comissão de 1958 é, à primeira vista, bastante conserva-
dora: advogava a reedição do Directoire de la Solide Piété e do Manuel domesti-
que e, também, a redação de uma vida do Pe. Mazelier e do Pe. Vernet, respecti-
vamente Fundadores dos Irmãos de St-Paul-Trois-Châteaux e de Viviers. Mas
pode-se também interpretar estas recomendações como revelando o desejo de
um melhor conhecimento de nossas origens e nossa identidade. É por isso que a
comissão recomenda a elaboração de um livro de meditações para os juvenistas
e uma “História do Instituto mais desenvolvida”.
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O sacerdócio

Este é um problema recorrente do Instituto que retoma uma real nitidez no
Capítulo de 1932: “Vários pedidos, muito estudados, manifestam o desejo de
organizar entre nós a categoria dos ‘Irmãos-sacerdotes’ por causa da baixa pre-
sença sacerdotal em alguns países”. A comissão de 1946 retorna aos “Irmãos-
sacerdotes” e sente a necessidade de defender a rejeição: “Nossa missão é ad-
mirável; ela é um tipo de sacerdócio junto à juventude; e é suficiente para
realizar um sublime ideal de santidade pessoal e de apostolado”. Sabemos que
a questão se tornará maior e só será resolvida pela negativa em 1985. Nós
vamos voltar sobre ela.

As mídias

Em 1920, a comissão apresenta um artigo completamente novo sobre revistas
e publicações diversas e deseja que o Capítulo elabore um inventário detalhado
destas publicações que ela suspeita de desviar o Instituto para atividades comerciais
que não são sua finalidade e servem de pretexto para os Irmãos se concentrarem
em leituras frívolas. No entanto, a comissão considera que estes boletins podem
ser muito úteis para o recrutamento e prevê a criação, em Grugliasco, de um con-
selho editorial permanente para o Bulletin de l’Institut, o Bulletin des juvénats e
um Bulletin des études. O Instituto encontra-se, portanto, dentro de um dilema: a
imprensa é perigosa, mas não se pode ficar completamente sem ela. A ideia de
uma centralização das publicações não será a solução e as províncias continuarão
a publicar suas próprias revistas.

Em 1932, começou-se a fazer uma pergunta que vai ocupar vários capítulos:
“a utilização de instrumentos de radiofonia” que não se pode proibir, mas que
terão que ser fechados à chave. É curioso que o cinema, já muito difundido, não
é objeto de proposição. Em 1946, a comissão lamenta que a guerra tenha dado
motivos ou pretextos para a introdução de “receptores de rádios”. Ela pede que
seja em conformidade com os estatutos capitulares anteriores e insiste longamente
sobre os perigos deste instrumento para a fé e a moral. Isto porque seu uso deve
permanecer muito limitado e principalmente: “rádios e receptores pessoais, de
qualquer tipo que sejam, são absolutamente proibidos”. Sobre o cinema, mencio-
nado pela primeira vez: que nos pensionatos onde são realizadas as sessões, uma
severa censura prévia seja feita e que estas sessões sejam raras.

Respostas limitadas aos múltiplos sinais de crise

A revisão rápida destas proposições revela alguns eixos de evolução. O primeiro
situa-se sob o signo do desafio unidade-diversidade, já presente na França no
século XIX, mas que se tornou mais agudo pela internacionalização. Inicialmente
e até 1932 o Instituto privilegia uma unidade de forma: o traje, as orações, as prá-
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ticas, a língua... Às tentativas de evolução opõem-se os princípios, mas temperando
as exceções.

A partir de 1932, essa é uma nova atitude menos preocupada com a unidade
formal, mas com maior atenção ao espírito do Instituto e às aspirações das pessoas.
Questões de detalhes e a recusa categórica se reduzem gradualmente e estabe-
lece-se o princípio da subsidiariedade, as autoridades provinciais são convidadas
a resolver sempre mais as questões. Em muitos pontos, a sucessão dos relatórios
das comissões de “votos e desiderata” dão assim a impressão de uma evolução
em três fases: 1 - interdição, 2 - interdição com autorização de exceções, 3 - au-
torização tácita.

A questão do sacerdócio, que afeta o Instituto desde 1932, decorre do ideal de
um clero da cristandade europeia e tridentina centrada sobre um clero numeroso,
competente e espiritual. Em alguns países onde este modelo é incompleto, os Ir-
mãos podem ser tentados a dar consistência a uma eclesiologia considerada como
ponto culminante da atividade missionária.

Finalmente, temos a impressão de um Instituto operando em pelo menos três
níveis: 1 - o Conselho Geral e o Capítulo, guardiões da unidade e das Constituições;
2 - as províncias tendo um peso cada vez maior, preocupadas com seu desenvol-
vimento e sua adaptação às condições locais e nacionais; 3 - os estabelecimentos
em que executam facilmente as decisões. Poderíamos adicionar um quarto nível:
aquele dos indivíduos que se expressam sempre mais nos desejos e proposições e
se emancipam mais ou menos discretamente da tradição. Também somos tentados
a conceber o Instituto, não como um corpo piramidal, mas sim como uma com-
binação de três ou quatro setores, mais ou menos paralelos e imbricados, obede-
cendo às linhas do tempo diferentes e impulsionados por motivações para a com-
patibilidade por vezes delicada.

CORPO INSCRITO EM DIVERSAS REALIDADES DE COORDENAÇÃO DELICADA

O INSTITUTO COMO O INSTITUTO COMO O INSTITUTO COMO OS IRMÃOS
SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO FEDERAÇÃO DE UNIDADES ORDEM RELIGIOSA COMO INDIVÍDUOS

ADMINISTRATIVAS CENTRALIZADA

Diretores Provinciais e Exprimindo seus
(internatos...) seu  conselho Conselho Geral desejos e proposições

Ambientes educativos Visitadores Formadores

Professores Ecônomos Segundo noviciado

Conselheiros provinciais São Francisco Xavier

Mestres de noviços

Diretores de Juvenatos

Trabalhadores manuais

Fonte: Síntesi do Ir. André Lanfrey.
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9. 

CAPÍTULOS E FORMAÇÃO

Como é lógico, recrutamento e formação são geralmente agrupados no âmbito
de uma mesma comissão. A formação deve garantir a solidez de um recrutamento
considerado insuficientemente eficaz em longo prazo. O Capítulo de 1907 insiste
sobre a inadequação do noviciado para assegurar uma formação e defende os es-
colasticados destinados a continuá-la, não só pelos estudos profanos, mas também
para a formação religiosa e ascética. Não se trata somente da escola especial à
qual alguns Irmãos eram chamados, mais para preparar os exames do que para
estudos ascéticos. Claro, a realização será muito desigual segundo as províncias.
O segundo noviciado, reservado a uma pequena elite, não é mencionado. Em se-
guida, é projetada “uma casa internacional de formação” para apoiar as obras
que carecem de recrutamento local, que se tornaria a obra São Francisco Xavier.
Quanto à hora do estudo religioso, é “um dos meios mais seguros de formação e
perseverança”.

O Capítulo de 1920: reforçar a formação

É muito mais eloquente sobre a formação. Para o Juvenato, ele recomenda a
idade de entrada aos 12 anos e um programa “equivalente ao do brevê francês”,
que é a conclusão da escola primária com a idade de 15 anos. O relatório quer
um corpo de formadores menos instável e deseja um regulamento uniforme. Mas
seus autores têm consciência das “alterações exigidas pelos lugares, as circuns-
tâncias, etc.” e divergem sobre o conceder “alguns dias” de férias em família, seja
anualmente, ou antes da passagem ao postulado. É um debate mais importante do
que parece, porque levanta a questão do estatuto do juvenato no corpo da Con-
gregação: um pré-noviciado ou uma simples escola preparatória?

Para o noviciado, a comissão defende um postulado de um ano, e não de seis
meses, como muitas vezes era costume com formadores pouco competentes. E
deseja-se “um programa único para os estudos ascéticos”. A comissão recusa a
perspectiva de colocar, em seguida, os jovens em trabalhos manuais, mas con-
forma-se com a maioria das proposições dos Irmãos, que quer o escolasticado
logo na sequência. Finalmente, observando que as Constituições e o Diretório
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“deixam muito à iniciativa pessoal de cada Mestre (dos noviços)”, ela planeja um
guia que apresenta um programa de estudo.

Portanto, o escolasticado “receberia todos os neo-professos” por dois anos, in-
cluindo os Irmãos destinados aos trabalhos manuais. Isto não será um tempo de
maior liberdade, mas reforçará as virtudes religiosas, em particular a regularidade.
Voltar-se muitas vezes sobre as “Grandes Verdades”. Lidando em seguida sobre a
perseverança, a comissão insiste em um recrutamento bem feito, assim como de
Irmãos diretores e de provinciais que saibam acompanhar os jovens Irmãos.

O relatório termina com um projeto de escolasticado superior destinado a for-
mar “uma equipe de elite para nossas diferentes casas: juvenatos, noviciados e es-
colasticados”. Isso resultaria em “uma mais perfeita coesão e maior estabilidade
em nossos assuntos115”. É mais tarde que o “Jesus Magister” irá corresponder a
este desejo. Mas o Segundo Noviciado, em certa medida, já o contemplou.

O ano de 1920 marca uma grande mudança em relação a 1907? O escolas-
ticado como uma parte importante do sistema de formação está confirmado,
mas também há pouca formação sistemática dada por uma equipe de compe-
tência muito diversificada. O uso dos trabalhos manuais na saída do noviciado
está ameaçado de extinção. A consciência de uma educação continuada mais
sistemática emerge claramente, mas enfrenta a multiplicidade das condições
locais.

O Instituto como meio intelectual

A comissão de estudos e programas de 1920 produziu um relatório que, pela
sua percepção elevada e transparência, é sem dúvida excepcional na história dos
Capítulos. Vai muito além do seu conteúdo e oferece uma nova visão do Instituto,
não só como um corpo religioso e educacional, mas também intelectual.

É na última parte que o relatório defende o estabelecimento de uma Direção
Geral de Estudos, após notar que, nas Constituições e nos textos normativos do
Instituto, “não vemos aparecer a ideia de uma organização de nosso trabalho in-
telectual como grupo de educadores”. O próprio Guia de escolas, cuja remodelação
estava em curso, “não tem por missão a formação de professores nem sua iniciação
à ciência”. A propósito:

Os métodos envelhecem, os sistemas tornam-se obsoletos [...] Um livro não in-
venta nada: ele não pode conter todos os métodos de ensino e não pode adaptar-
se senão superficialmente às necessidades dos povos que variam infinitamente e
que estão sempre progredindo” [...] “se nós prestarmos atenção, ouviremos levan-
tar-se de todos os pontos da Congregação uma reclamação geral: a formação reli-
giosa e intelectual de nossos Irmãos não está à altura das exigências da época.

115 Ver em Nos Supérieurs, Lyon, 1953, p. 305-307, a narração da tentativa para criar este escolas-
ticado, que não se realizará por causa da guerra de 1914-1918. 
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Por isso, é uma denúncia da pobreza intelectual do Instituto. O que é preciso
é uma Direção Geral de Estudos para estimular a formação, organizar os livros
clássicos, publicar um boletim, organizar a história do Instituto. O diretor-geral
teria um posto equivalente ao do ecônomo e do secretário-geral com a missão de
“gerenciar nosso patrimônio intelectual e multiplicá-lo, ajudar o Irmãos provinciais
na organização dos Escolasticados, aperfeiçoar nossos métodos [...] para um Ins-
tituto de professores que tem mais de cem mil alunos”.

Obviamente, esse projeto da Direção geral de estudos não verá o seu dia: isto
é criar, dentro do Instituto, um poder intelectual habitualmente reservado ao Con-
selho Geral e aos provinciais. Ele coloca, no entanto, sobre a natureza da Congre-
gação, uma questão de fundo: Qual é o lugar do saber e da cultura intelectual em
um corpo que pretende educar os outros, especialmente quando não se trata mais
de crianças, mas de jovens? E a pergunta ainda mais central é como assegurar
uma formação séria dos Irmãos sem abrir um espaço maior à cultura intelectual,
seja ela profana ou religiosa, a partir do momento em que tomamos consciência
de estar em um mundo aberto e não mais na cristandade?

Recusando-se a dar orientação detalhada sobre a formação, a comissão emite
o seguinte princípio:

Não podemos permanecer alheios, como corpo de professores, às atuais ne-
cessidades das sociedades em que vivemos; daí a necessidade, mantendo o espírito
de nossas Regras, de adotar programas que são compatíveis com as necessidades
de nossas crianças. 

A comissão fundamenta, portanto, a legitimidade da formação intelectual pro-
fana sobre a missão de responder às necessidades do mundo e mesmo sobre os
interesses do próprio grupo: quanto melhor o postulante puder compreender a
formação dada, mais ele é apto para assimilá-la. E, no escolasticado, a formação
intelectual “protegerá a formação religiosa contra as armadilhas da idade e das
crises do coração”.

Abordando na sequência a questão do estudo religioso considerado como “a
constituição providencialmente inspirada por Deus ao Fundador, como uma ma-
neira de manter o Instituto,”116 o relatório defende um currículo inspirado naquelas
províncias de Constantinopla, do Brasil Central “e alguns outros ainda”, há dez
anos. Para garantir junto aos jovens Irmãos “o religioso, o catequista e educador”,
o relatório propõe um programa incluindo “ascetismo, religião, pedagogia” em
dois ciclos de cinco anos: o primeiro, do noviciado até a profissão perpétua; o se-
gundo, para os professos perpétuos. Mas os detalhes do programa são bastante
decepcionantes: para a formação marista, nenhuma obra posterior ao Ir. Luís
Maria, como se o espírito marista estivesse fixado em um cânon intangível. Na
pedagogia, a abertura parece maior e os conhecimentos mais atuais. 

116 O relatório inspira-se nas proposições do Pe. Desurmont, redentorista. 
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O Capítulo de 1932 como continuidade de 1920

Diversas medidas dos Capítulos seguintes retomarão às ideias dessa espera de
um programa oficioso da formação. A comissão de 1932 defende a criação de
uma série de manuais para o uso do noviciado, do qual ela dá detalhes muito in-
teressantes, porque se sai de uma monocultura de fontes maristas para visualizar
vidas de Santos religiosos e “extratos dos mestres da vida espiritual” complemen-
tados por “extratos muito importantes dos nossos livros e realmente estudados”.
Parece mesmo ter em vista “um homem competente”, que exerceria, entre outras,
uma função de visitador das casas de formação da Itália.

Sobre os estudos do escolasticado: “não se trata de fato de obter apenas um di-
ploma, mas especialmente conhecer sua profissão”. Aí é necessário seguir o exem-
plo das províncias anglofônicas, alemãs, belgas, canadenses que moldaram seu
programa nas escolas normais destes países. E “tendo sucesso em sua carreira,
eles (os jovens Irmãos) a ela se apegarão”. A profissão virá, pois, em socorro da
vocação: isto não é uma pequena mudança de perspectiva.

Mas há também a questão do ensino secundário que requer a licença, exceto
na França e nos países da América Latina. Faz-se necessário prever moradia perto
das universidades católicas, Lyon podendo servir como um lugar de ensaio. A co-
missão retorna também o projeto do escolasticado superior que cessaria o ama-
dorismo de formadores em matéria de vida espiritual. E a conclusão expressa um
juízo global de longo alcance:

A Congregação dá a impressão de um exército cansado; é hora de descansar
um pouco, restringindo suas conquistas, sua extensão tornou-se muito rápida.

Esta é uma maneira de dizer que a formação não pode ser melhorada sem a
passagem de uma política ampla para uma melhoria qualitativa, permitindo um
tempo para a formação séria. Embora esta recomendação, que claramente contesta
a prioridade das obras sobre a criação de uma identidade forte, seja pouco seguida,
ela mostra uma consciência real, entre alguns capitulares, de um problema de
fundo.

O Capítulo de 1946: estudos e perseverança

O Capítulo de 1946 dá à comissão um título que lembra o “espírito e a lei” da
comissão de estudos de 1920: “Formação religiosa e intelectual das pessoas”. É
por isso que a Comissão fala do “valor humano” e fatores pessoais pelos quais “a
perseverança é adquirida”. Esta tendência a uma personalização exprime-se par-
ticularmente na proposição 19:

Devido às condições da vida moderna, das relações externas mais frequentes,
das obras mais diversas das quais se ocupa o Instituto”, os mestres de noviços de-
vem dar “menos uma formação de massa que uma formação pessoal feita de con-
vicções sólidas.

Tomo 2Lanfrey     



111

Uma das consequências dessa personalização será “a educação à pureza”,
cuja ausência pode ser “a fonte de tormento e ansiedade” ou “hábitos viciosos”.
A comissão, portanto, inova relativamente, criticando uma primeira formação
“muito gregária” enquanto os jovens Irmãos são entregues a si mesmos. Assober-
bados, eles perdem o sabor do estudo. E, em seguida, “o mundo vem encontrá-los
em nossas casas” pelo jornal, o rádio, as visitas de leigos, os professores civis... O
diagnóstico é claro: “as verdadeiras causas da perda de vocações são internas”:
necessita-se “uma formação interior de conteúdos sérios”.  

Unidade e diversidade

A comissão analisou os centros de formação sem trazer muita originalidade
para o que já foi dito: a impossibilidade de uniformidade da formação intelectual,
embora a formação marista deva permanecer firme, graças a “uma sólida instrução
religiosa e à prática do espírito de sacrifício.” Ela permanecerá baseada na apren-
dizagem da língua francesa. Mas, esta preocupação com a uniformidade encontra
obstáculos aqui e ali com as exigências culturais, alguns Irmãos desejam que os
juvenistas “possam usar fórmulas tradicionais de seu país, em lugar das orações
maristas”. A proposta é rejeitada, mas no escolasticado de pelo menos dois anos,
o programa “deve levar em conta as necessidades do ou dos países em que se en-
contra uma província” e conduzir “para a obtenção de um título oficial”, man-
tendo-se “um período de formação mais do que uma corrida a diplomas”. É
preciso mesmo pensar na “formação para a ação católica e a ação social”.

A formação universitária, já mencionada no Capítulo de 1932, gera muitas
restrições: não antes da profissão perpétua; em universidades católicas; para Irmãos
que apresentem capacidades... Inversamente, a comissão amplia a ideia de casas
de estudos em Lovaina, Paris, Washington, Zaragoza, Notre Dame (EUA) obser-
vando ainda que “os cursos realizados em uma universidade estrangeira permitiriam
aos Irmãos abrir-lhes novos horizontes culturais e científicos”.

Sobre a formação continuada, a comissão constatou que os estudos religiosos
são a única maneira de enriquecer o conhecimento religioso e ascético, mas
insiste na importância do segundo noviciado, “baluarte contra o abuso e relaxa-
mento, mas também, e acima de tudo, uma escola de santidade no Instituto”. No
entanto, ela criticou seu lado elitista e quer um alargamento desta instituição.

Tudo isso leva a quatorze propostas das quais três dizem respeito ao segundo
noviciado no qual devem passar a maior parte dos Irmãos professos, incluindo os
Irmãos de trabalhos manuais. O tempo de formação terá um aumento de cinco a
nove meses, em parte por razões de ordem prática: um ano escolar. Finalmente, a
comissão ocupa-se dos diretores, de supervisores; e Irmãos de trabalhos manuais
dos quais é preciso elevar a condição e garantir uma melhor competência.
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Uma mutação profunda da formação?

Os Capítulos de 1920 e 1946 marcam, portanto, uma mudança profunda na
própria concepção da formação, mas à custa de muita hesitação. Tem-se a im-
pressão de um forte descompasso com a vida das províncias, umas tomando ini-
ciativas, outras mais conservadoras, e o Capítulo Geral tendo o eco dessa diversi-
dade sem chegar, na maior parte do tempo, a decisões globais. No entanto, emerge
uma nítida consciência para viver em um mundo onde as receitas antigas não são
mais apropriadas. É preciso, de agora em diante, formar as pessoas em nível espi-
ritual, intelectual e profissional.

No total, neste corpo onde as unidades administrativas estão lutando para ca-
minhar num mesmo passo, bastantes mudanças fundamentais aconteceram nesses
cinquenta anos: o juvenato e o noviciado não são mais do que os dois primeiros
níveis de uma formação em que o Escolasticado, a universidade, a formação con-
tínua e o segundo noviciado tornaram-se elementos principais. Podemos arriscar,
talvez, o esquema comparativo a seguir entre a época anterior a 1907 e desta até
1946.

É preciso também ter em conta a mudança do espírito dessa formação em que se
trata de psicologia, pedagogia; onde o adjetivo “intelectual” começa a ser esta-
belecido; na qual o conceito de ascetismo começa a ser substituído por aquele
da espiritualidade... Em suma, é menos importante ser um Irmão dedicado e re-
gular e muito mais tornar-se um religioso espiritual e competente.
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DE UM SISTEMA DE FORMAÇÃO A UM OTRO

ANTES DE 1907 ANOS 1907-1946

Juvenato (+ ou - 12-15 anos) Juvenato (+ ou - 12-15 anos)

Noviciado (16-17 anos) Noviciado (16-17 anos)

Iniciação profissional em escola Escolasticado para todos (17-19 anos) em teoria

Escola especial para certo número Vida profissional

Universidade (para certo número)

Segundo noviciado para Segundo noviciado para 

uma pequena elite muitos, pelos 30-35 anos

Fonte: Síntesi do Ir. André Lanfrey.
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O Capítulo de 1958: 
uma continuidade assumida e discretas rupturas

O título da comissão marca claramente vários eixos complementares: “Forma-
ção catequética, estudos religiosos, formação pedagógica, estudos profanos”. O
relatório é sucinto, mas o conjunto das proposições diz bastante.

Para a formação teológica e catequética, desejamos que “o maior número pos-
sível de Irmãos sejam enviados para o Jesus Magister”. Nos estudos religiosos pre-
cisa-se de um programa no qual a teologia e a mariologia ocupem o primeiro
lugar. E acima de tudo, pedindo “que se revise e se expanda a história do Instituto
para ajudar os Irmãos a melhor conhecê-la e a melhor penetrar no seu espírito”, a
comissão fez da história o viés pelo qual a espiritualidade possa encontrar signifi-
cado.

Em pedagogia estamos envolvidos com projetos dificilmente praticáveis, tal
como a “reforma substancial do Guia das escolas” ou “uma revista pedagógica in-
ternacional”, o que se subentende que o Bulletin de l’Institut, que até então preen-
cheu este papel, não corresponde realmente às necessidades117. Para os estudos
profanos se trata de centros universitários, criação de bibliotecas, de intercâmbios
culturais, de congressos...

Globalmente, portanto, se a identidade profissional e intelectual é reforçada e
permanece atenta à evolução dos pensamentos e métodos, a espiritualidade
marista é mal valorizada porque sempre vem baseada em uma literatura antiga
que se deseja renovar, mas sem fazer um esforço muito bem estruturado nesta
área. Valiosos trabalhos em espiritualidade ou história certamente já começaram
a ser publicados, mas, como eles são de iniciativas individuais, sua influência
sobre a formação exerce-se apenas à margem.

Existe, portanto, um desequilíbrio entre os dois componentes da identidade
dos Irmãos Maristas: como sociedade de educação, é dinâmica e atualizada;
como sociedade religiosa, ela vive sobre uma herança que está apenas começando
a ser renovada. Essa distorção faz com que uma crise latente tendo como conse-
quência visível uma fraca perseverança, tanto mais preocupante que a formação,
seja mais cuidadosa e mais longa.

117 Portanto, de 1938 a 1954, sobretudo, o Bulletin de l’Institut, apresentou numerosos artigos im-
portantes sobre esta questão. 
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118 Circulaires, T. 8, p. 109, Circular de 6/6/1981.
119 Circulaires, T. 11, p. 322, Circular de 6/6/1908.

10. 

SISTEMA ESCOLAR MARISTA (1903-1958)

Desde 1854 a doutrina pedagógica do Instituto estava contida no Guia das Es-
colas. A circular de 6 de junho de 1891118 convidava os Irmãos para consultar
uma nova edição, em que se contentava com pequenas alterações, mesmo que o
sistema escolar da congregação esteja já significativamente alterado, nomeada-
mente por meio da criação de grandes internatos e o estabelecimento de escolas
no estrangeiro.

Desde 6 de junho de 1908, o Ir. Stratonique119 observava que este Guia “tor-
nou-se hoje, em muitas das suas partes, difícil de ser aplicado”: os programas
foram ampliados; a diversidade das legislações escolares de vários países não per-
mite sua aplicação sem problemas. Também “uma revisão [...] foi universalmente
desejada há muito tempo” e o último Capítulo emitiu um pedido nesse sentido. O
Conselho Geral, portanto, busca propostas de Irmãos a fim de constituir um
registro passível de uma revisão.

O novo Guia das Escolas

O relatório da comissão do Guia para o Capítulo de 1920 dá a sequência do
processo: o relatório foi confiado primeiramente a um Irmão para estabelecer um
manuscrito discutido pelo Conselho Geral. Tendo passado pelas mãos de diversas
comissões, das quais o Ir. Marie-Odulphe parece ser o principal redator, o relatório
é finalmente apresentado aos capitulares.

Seus princípios orientadores são claramente expostos: trata-se desta vez de um
redesenho pela exclusão de textos envelhecidos e “inaplicáveis a todas as escolas
de todo o mundo”, mas salvaguardando o espírito do Instituto. Foi necessário
compor “novas partes”: sobre a psicologia da criança; os trabalhos escolares e
pós-escolares, o recrutamento; a educação social; a formação pedagógica de
jovens Irmãos. Tudo o que diz respeito a horários, calendário escolar, registos e
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catálogos foi removido e agora está sob a jurisdição dos Irmãos provinciais. Uma
das comissões hesitou mesmo para manter a 3ª parte da obra referente ao ensino
das disciplinas primárias: leitura, escrita, ortografia, canto... O relatório propõe
que esta parte seja reescrita.

Os trabalhos de atualização uma vez feitos, o novo Guia foi impresso em
1922. A circular de 25/12/1922 o anunciou, em poucas linhas, enquanto ela de-
dicou muitas páginas para as novas Constituições120. A obra foi reeditada em 1932
sem modificação. Aparentemente, não haverá mais texto educativo marista global
antes de “A missão educativa marista”, obra da Comissão Internacional de educação
marista (1995-98), que apenas alude ao Guia das Escolas.

O Instituto, portanto, parece ter vivido até hoje sob quatro códigos educacionais:
primeiro, das origens até 1853 com base na Conduite des Ecoles Chrétiennes; de-
pois, durante o período de 1853-1922, sob a orientação de um Guia das Escolas
bastante inovador no seu tempo, mas parecendo cada vez menos relevante e cujo
redesenho tardou muito, em parte por causa dos eventos históricos dos anos
1903-1918. É difícil saber em que medida o Guia renovado tornou-se parte im-
portante da formação. No Capítulo de 1958 há ainda a questão da reformulação,
mas esta intenção não teve consequência prática. 

Formação intelectual e religiosa dos alunos

O Capítulo de 1932 apresenta duas comissões: uma sobre a perseverança de
associações de estudantes; a outra sobre a sua formação religiosa e intelectual.

Já o Capítulo de 1920 havia reconhecido implicitamente que o centro de gra-
vidade das obras do Instituto tinha se deslocado amplamente do ensino funda-
mental ao ensino secundário, ou mesmo superior. O Capítulo de 1932 assumiu
plenamente este movimento e tentou tirar dele as consequências práticas. Este foi
também o momento em que, no mundo católico, o sistema tradicional de colégios
foi confrontado com o surgimento de novos movimentos, tais como o escotismo e
a ação católica.

Para os trabalhos de perseverança das associações dos ex-alunos já são antigos
e o relatório recomenda apenas práticas já comprovadas. Ele vê três níveis de or-
ganização: 1 - A menos restritiva e mais geral é constituída de uma reunião anual
com missa e Assembleia Geral; 2 - A associação com reuniões mais frequentes e
finalidade religiosa e social bem definidas; 3 - A associação mais elitista composta
de várias seções, tomando mais ou menos o modelo da A.C.J.F.121 (círculos de es-
tudo, boa imprensa...). Mas o relatório destaca certa concorrência possível com
os agrupamentos paroquiais, diocesanos ou nacionais no seio da Ação Católica
(J.O.C.).

120 Circulaires, T. 12, p. 620-630. Circular de 25/12/1923.
121 Ação Católica da Juventude Francesa 
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Para todas essas associações, possivelmente constituídas em federações, o re-
latório atribui objetivos específicos: defesa religiosa e da escola; cultura de vocações
sacerdotais e religiosas; integração com a Ação Católica, tal como foi definida
pelo Papa. Mas na verdade, o relatório parece hesitar entre orientações tradicionais
e Ação Católica. Continua preocupado em manter e desenvolver no interior do
estabelecimento as associações de piedade tal como o Apostolado da Oração,
Cruzada Eucarística, congregações da Santa Virgem e mesmo retiros fechados. A
Ação Católica, embora afirmada como um componente do plano, não é facilmente
integrado porque está ligada ao mundo exterior, imbuído de um espírito diferente
e certamente suspeitos de fomentar pouco a cultura vocacional.

Além disso, o relatório sobre a formação religiosa e intelectual dos estudantes é
muito conservador e nega sugestões de flexibilização do sistema: não é questão de
ter Irmãos catequistas especializados para os maiores pois todo Irmão deve ser cate-
quista. Da mesma forma, nenhum questionamento para abandonar a meia hora de
catecismo diário nos colégios e internatos: “Nós trairemos a confiança das famílias e
das sociedades cristãs”. A prática dos sacramentos, o espírito de sacrifício, os retiros
fechados devem ser incentivados. Em última análise, o relatório é muito consciente
do aumento geral da secularização que ele formula em termos convencionais: pre-
cisa-se “combater contra a tendência ao sensualismo, ao espírito superficial e à indi-
ferença religiosa que caracterizam a geração atual em todos os países”. Certamente,
higiene, ginástica e esporte são uma boa coisa, desde que eles não interfiram com a
disciplina e a piedade. Quanto à educação sexual, evocada pela comunicação de
um Irmão, “tal iniciação não deve se dar em nenhum de nossos cursos”.

A comissão de “Ensinamentos diversos” é a mais interessante, apesar de ter re-
cebido um registro pobre de três comunicações das quais apenas uma lhe pareceu
merecer a exposição. Ela preconiza um retorno “à instrução e a educação das
crianças do campo e, por uma consequência lógica, à classe trabalhadora nas ci-
dades, pela criação de cursos para adultos”. Para seu autor, o ensino gratuito deve
estar mais associado ao ensino remunerado pela criação de cursos noturnos. Ele

20. Um grupo 
de uma
associação
de fiéis de
Makri-keuy
(Turquía) 
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considera até que o Instituto é infiel ao artigo 2 das Constituições, que impõe aos
Irmãos cuidar dos pobres: “Nós temos negligenciado a instrução do trabalhador
que está bem longe de nós”.

Esta é a oportunidade, para os autores do relatório, de elaborar um retrato das
obras do Instituto reconhecendo “o desenvolvimento das nossas principais insti-
tuições de ensino secundário fora da Europa principalmente”. Respondendo ao
acima mencionado, eles recordam que a política de apoio aos pobres é feita por
admitir estudantes em condições especiais, ou gratuitos, como no Liceu Leonino
de Atenas, recebendo cento e cinquenta alunos gratuitos sobre seiscentos. Sobre
a criação de cursos para adultos, a comissão observa que as deserções de jovens
provocaram o seu encerramento e que eles desorganizavam a programação diária,
sobrecarregando alguns Irmãos.

No ensino de línguas modernas, há muita improvisação. Também as trocas
entre as províncias e até mesmo um juvenato internacional de língua inglesa são
propostos.

Um panorama global da formação pedagógica

Tendo apenas alguns relatórios para examinar, a comissão decidiu fazer, junto aos
provinciais presentes no Capítulo, uma pesquisa envolvendo dois componentes: um,
sobre o ensino ministrado em cada província; outro, sobre a formação pedagógica.

Quanto à primeira questão, o relatório observa que “a grande maioria das
nossas instituições dão a educação primária, seja na França ou nos países de
missão de língua francesa”. O ensino secundário e comercial refere-se principal-
mente às províncias de língua inglesa, espanhola ou portuguesa. A Espanha, que
tem muitas escolas primárias e também alguns colégios importantes, parece um
modelo misto. Quanto ao ensino técnico ou agrícola, são encontrados na província
de Beaucamps, Canadá, Argentina e no Brasil. O relatório lamenta que o ensino
agrícola seja tão pouco desenvolvido. Quanto aos diplomas exigidos, mesmo que
os regulamentos sejam diversos, “é fácil concluir que a tendência de todos os go-
vernos é centralizar tudo, para unificar tudo, daí a necessidade de nós [...] conti-
nuarmos a conquista de diplomas oficiais de uma maneira ainda mais ativa do
que no passado”. E a pesquisa descreve os diversos sistemas de formação pedagó-
gica dos Irmãos tentando estabelecer a equivalência entre os países.
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China E.N. de Chala e St Jo-
seph reconhecidos  ofi-
cialmente

E.N. de Chala e St Jo-
seph reconhecidos  ofi-
cialmente

Alguns Irmãos na univer-
sidade chinesa

México - E.N. público sectário  (5
anos)

Bacharelado preparado
pelos Irmãos

DIVERSIDADE DE FORMAÇÃO EM FUNÇÃO DO PAÍS EM 1932

PRIMÁRIA SECUNDÁRIA SUPERIOR
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Brasil Nenhuma formação ofi-
cial. Formação para o pri-
mário no Escolasticado.

Nenhuma formação 
oficial. Trabalho pessoal 
dos Irmãos

Colômbia Escolasticado 
reconhecido como E.N.

Bacharelado fornecido
pelos colégios

Diploma fácil para obter

Nova Zelândia Bacharelado desde 
o Juvenato

Diplomas adquiridos no
exercício

Universidade

Austrália Bacharelado desde 
o Juvenato

2 anos de Escolasticado

Inglaterra,
Escócia

Exame  preliminar 
no Juvenato

Universidade  
no Juvenato

Irlândia Escola normal

Espanha Escolasticado Escolasticado + 
trabalho pessoal para 
o bacharelado

França Escolasticado para 
o diploma

Trabalho pessoal + 
cursos de férias para o
bacharelado

Bélgica E.N. de Arlon (4 anos) E.N. médio de Bruxelas Universidade 
de Louvaina

Grécia Escolasticado (diploma) Prep. pessoal para 
o bacharelado

Universidade de Atenas

Síria Escolasticado (diploma) Prep. pesoal 
ao bacharelado

Fac. Católica de Lyon

Hungria Diploma francês Prep. pessoal 
ao diploma húngaro

Alemanha E.N. de 14 a 20 anos ; 
4 anos como submestre

Escolasticado 
preparando 
ao bacharelado

Universidade (4 anos)
para o professor 
secundário

USA Bacharelado em Letras
ou Ciências

E.N.- Escolasticado  de
Poughkeepsie para
BS ou BI

Universidade Católica
de  Fordham (S.J.)

Canadá E.N.-Escolasticado 
(3 anos)

Universidade para 
o BI ou BS (no trabalho)

PRIMÁRIA SECUNDÁRIA SUPERIOR

Fonte: Atas do Capítulo Gerãl. 
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Essa tabela mostra a grande diversidade de formação em função do país, à le-
gislação mais ou menos elaborada, e às várias convicções liberais. Uns deixam ao
ensino privado uma grande liberdade, mas, em muitos outros, não se pode ensinar
no primário, sem passar pela Escola Normal. A solução é, portanto, fazer reco-
nhecer os Escolasticados como Escolas Normais.

O ensino secundário é geralmente mais fácil de abordar porque é menos fiscali-
zado pelos Estados, especialmente quando se trata de obras de ensino privado. Além
disso, muitos países novos carecem de um ensino secundário organizado, e os Irmãos
podem oferecer para a classe média serviços correspondentes a seus desejos de as-
censão social. Esta situação explica, pelo menos em parte, o forte contraste entre os
países francófonos, onde domina o primário, e, nos outros países onde as necessidades
no ensino elementar já foram atendidas, o Instituto deve fornecer um nível médio e
superior. A sorte foi ser capaz de responder com êxito a este pedido, porque já na
França, o Instituto tinha evoluído de uma educação primária básica para um nível de
primária superior e a escola secundária moderna, perto do nível dos colégios.

Dependendo do país, o nível de escolarização dos Irmãos é bastante diferente.
Por exemplo, nos países anglo-saxões e Europa do norte os estudos secundários
são concluídos no juvenato e o acesso à universidade parece um componente
normal dos ciclos de formação. Nos países de tradição latina a formação univer-
sitária é muito menos intensa, os Irmãos estando formados num minima no Esco-
lasticado, depois adquirem seus diplomas básicos ou adicionais por seus próprios
meios e durante o exercício da profissão.

Finalmente, a comissão irá reter algumas proposições endossadas pelo capítulo:
manter escolas gratuitas perto dos institutos florescentes; aprimorar o ensino de
línguas modernas; dar atenção especial à educação agrícola. Mas não vai se
ocupar de cursos noturnos.

A análise das questões educacionais no Capítulo de 1932, portanto, destaca
um fato importante: a transição de um sistema de ensino primário e popular para
um sistema direcionado principalmente às classes médias. Alguns a denunciam
como uma aberração, mas a maioria aceita este desenvolvimento com a preocu-
pação de perpetuar no secundário uma educação religiosa tradicional e de incen-
tivar a formação profissional dos Irmãos. Nesse caso, a Ação Católica como mili-
tância de espírito novo não parece integrada senão como uma obra a mais.
Quanto aos Irmãos, se eles são convidados a instruir-se é no serviço das obras
mais ou menos inspiradas pela tradição das escolas jesuítas, cujo modelo, adaptado
aos tempos da cristandade, começa a ser ultrapassado. No entanto, se duas co-
missões têm olhares bastante conservadoras, uma parece muito mais aberta a
novos problemas: em particular a questão social.

O Capítulo de 1946 em continuidade com o de 1932

A comissão da “Formação da inteligência de nossos alunos e ensinamentos diversos”
não recebeu muito mais relatórios que aquele do Capítulo precedente. No entanto, o
relatório de 1932, defendendo um retorno para apoiar os pobres, deixou vestígios.
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A comissão observa que o ensino técnico é pouco desenvolvido no Instituto,
exceto na Austrália e Nova Zelândia. Quanto às escolas de agricultura, elas foram
abandonadas, exceto na Austrália (Campbelltown e Mount Gambier). O relatório
retoma a questão das escolas gratuitas recordando as “vibrantes exortações” do
Superior-geral sobre o retorno às nossas origens, considerando diferentes casos.
Quando “às várias classes da sociedade são ainda bem separadas”, a escola
gratuita estará à sombra de um grande estabelecimento escolar; “lá onde as ideias
igualitárias dominam”, conceder-se-á bolsas de estudo. Em outros lugares como
na Inglaterra, Canadá, Escócia, América (EUA), “nossos Irmãos só dirigem escolas
gratuitas”, e na França, quase todas as escolas são gratuitas. Também, “sem muito
esforço [...] ser-nos-á fácil de voltar à inclinação que ainda não tem sido muito es-
corregadia e retornar [...] ao pensamento primeiro do nosso fundador: ir para a
classe pobre”. A ideia das aulas noturnas é retomada, com o projeto de “um regu-
lamento um tanto especial” para os professores que delas seriam encarregados. 

21. Início de ensino técnico (carpintaria) 
nas escolas maristas.

22. Início de ensino técnico (sapataria) 
nas escolas maristas

As bibliotecas escolares ainda muito raras devem ser incentivadas, sobretudo
nas escolas primárias. Os museus escolares, anteriormente na moda e destinados
à introdução às ciências, foram abandonados. Muitas vezes, trabalhos dos Irmãos
desaparecem com eles “e em breve o museu escolar e as coleções tomam o cami-
nho do sótão quando não a rua”. Deve-se, portanto, reagir e constituir salas espe-
cializadas de física, história natural, laboratórios e capacitar professores suficien-
temente conscientes da apologética e da filosofia para “iluminar as dúvidas
religiosas que podem dar origem [...] o estudo das ciências físicas e naturais”.

O rádio entrou em todos os círculos e o cinema conquistou o terreno. Como
eles desempenham um papel cada vez maior na educação, convém acolhê-los.
Mas, nada de postos para rádio transmissores nas comunidades e especialmente
nos quartos dos Irmãos! É preciso também formar os alunos na arte, introdu-
zindo-os à música e ao desenho e formando coleções de pinturas. Quanto à ca-
ligrafia, está em declínio “e uma reação parece improvável e pouco viável: a
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datilografia122 é a grande cul-
pada”. Para as línguas modernas:
“teremos ainda oportunidade de
demonstrar nossa força interna-
cional e a nossa união de cora-
ções” por meio dos intercâmbios
linguísticos. Vislumbramos muito
vagamente a renovação da cole-
ção de livros clássicos (publicado
pela Casa Vitte). A ideia mais re-
cente é o recrutamento de pro-
fessores leigos entre nossos anti-
gos alunos dispostos a dedicar-se
à educação cristã e nos quais é
preciso cultivar a vocação sem
fazer deles Irmãos. 

A comissão da formação religiosa e das pias associações não traz grandes
coisas em relação a 1932. No entanto, um membro da comissão disse que a Ação
Católica não é uma associação entre outros. Em vez disso, ela se destina a formar
“os campeões da ação católica nas paróquias e movimentos sociais especializados.
É a participação dos leigos no apostolado hierárquico da Igreja. Sua técnica é
muito delicada e requer preparação e dedicação”. Para as associações, voltam-se
para projetos ambiciosos: não é mais que manter os laços de amizade.

Realizando o novo Guia das Escolas, o Capítulo de 1920 tinha dado a impressão
de que o Instituto se comprometia resolutamente no caminho de uma renovação
pedagógica. Os Capítulos de 1932 e1946 dão uma impressão mais ambígua.
Queremos ir aos pobres, mas sem pôr em causa as obras destinadas à classe alta
ou média; queremos a Ação Católica, mas mantendo as obras tradicionais de per-

122 Máquina de escrever.
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23. Laboratório de física 
do Instituto México (México), em 1951.

24. Grande inovação pedagógica 
ao passar do ensino da caligrafia para o uso da máquina 
de escrever. Introdução do ensino comercial e do secretariado.
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severança... Por outro lado, a curiosa distinção entre países com as classes sociais
bem distintas e países com ideias igualitárias mostra que o Instituto dificilmente
sonha em fazer opções entre os sistemas sócio-políticos em que atua. O pragma-
tismo e certo conservadorismo permanecem dominantes.

Uma mudança de espírito em 1958

Esse Capítulo certamente não marca uma ruptura aberta com os precedentes,
mas aborda as questões com um espírito muito mais aberto, muito perceptível no
relatório da comissão sobre educação que constata que as notas enviadas não evi-
denciam mais amplamente as questões muito discutidas em 1946, seja por terem
sido resolvidas (biblioteca escolar), seja porque eram impossíveis (cursos à noite,
intercâmbio de estudantes), seja ainda porque a moda passou (museus escolares).

Sobre outros temas, o relatório aconselha prudência e abertura. Para a educação
gratuita não é questão de orientações gerais, mas que em cada província “não de-
vemos temer em exagerar favorecendo a formação dos pobres”. Que possamos
mesmo visualizar uma ajuda social fornecendo refeições para crianças muito pobres
e desnutridas. Para o ensino técnico, a comissão parece resignada: se ela encontra
um progresso muito leve, ela não propõe mais oferecer medidas concretas senão a
dar formação técnica nos Escolasticados para certo número de jovens Irmãos. Sobre
os meios audiovisuais, a Comissão não insiste mais: sente-se que a questão não se
apresenta mais. Quanto à possibilidade de um retorno à educação primária, ela
condena “o caráter anacrônico de tal desejo”, embora salientando que ela contém
implicitamente uma crítica do “desejo excessivo de se expandir e de se desenvolver”. 

Sobre o ensino dos religiosos nas classes dos pequenos, a comissão observa
que isto já se faz no Chile, no Peru e no México, e que esta proposta é interessante,
através de medidas de prudência. A Comissão concorda que nos colégios seja es-
tabelecida oficialmente a função de “prefeito de estudos”, intermediário entre o
diretor e os supervisores, o que permitiria ao diretor melhor desempenhar sua
tarefa de superior de comunidade e sua função de representação. Da mesma
forma, os vários níveis de ensino devem ser separados, se possível em diferentes
edifícios e o número limitado de alunos por classe.

Para o ensino superior, a comissão observa que algumas províncias criaram
esses estabelecimentos e julga favoravelmente esta iniciativa, obviamente assu-
mindo várias condições, incluindo funcionários preparados e “que não se caia
em um intelectualismo duvidoso”. Quanto às casas de estudantes, só havia uma
no Chile, mas a comissão apoia este tipo de apostolado. Finalmente, ela incentiva
o escotismo, acampamentos de verão, esportes, patronatos. Finalmente o desejo
principal da comissão é que seja criado um Comitê permanente para o progresso
educacional, sediado na Casa Geral e que se publique uma revista. 

O tom da comissão de formação cristã, pias associações, Ação Católica e ex-
alunos manifesta também alguns progressos. Seu relatório começa com uma cons-
tatação pessimista: falta de perseverança religiosa dos ex-alunos. Mas esta decla-
ração clássica é acompanhada de um diagnóstico relativamente novo: “uma
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concepção demasiado teórica do ensino religioso e a falta de adaptação às neces-
sidades das crianças e jovens”. Ela, portanto, defende uma instrução religiosa
“unida ao amor de Deus no espírito da liturgia”, a disciplina moral é meramente
a consequência de uma religião altamente interiorizada. Para isso, é necessário
dar aos jovens uma direção espiritual assumida, em princípio, por um sacerdote
competente; os catecismos que nas classes secundárias possam emancipar-se do
catecismo diário de meia hora tradicional, exercido pelos Irmãos formados se
possível em “Institutos de Ensino Religioso”. Para melhor respeitar a liberdade dos
alunos, a missa diária vai deixar de ser obrigatória para os internos. Por outro
lado, o rosário diário vai continuar a ser “o centro das orações do dia”.

Compreendeu-se, finalmente, o espírito da Ação Católica: “é a primeira orga-
nização extracurricular em uma escola” e os Irmãos ainda devem seguir as orga-
nizações do movimento, tendo o cuidado de possuírem as permissões necessárias.
No entanto, percebe-se uma relutância para se fundir em um apostolado global,
abandonando as tradicionais associações marianas e outras associações de piedade.
Alguém propõe até mesmo “uma congregação mariana particular dos Irmãos Ma-
ristas”. Outro queria a criação de uma ordem terceira especialmente para os
alunos, ex-alunos e pais dos Irmãos. Mas, o estabelecimento da União Mundial
de antigos alunos tornou-se a principal referência, e todos os Irmãos devem se es-
forçar para participar de suas organizações. No entanto, imagina-se que entre os
associados exista o status de “colaboradores maristas” para uma elite dos antigos.
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25. Um dos primeiros grupos que tiveram acesso ao ensino superior dirigido pelos Irmãos. Grupo
de alunos de Porto Alegre, participantes do curso preparatório da Faculdade de Medicina. 
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Consciência de um desconforto no sistema educacional

O Instituto, que massivamente evoluiu do primário para o secundário e, às ve-
zes, para o ensino superior, conhece, portanto, uma complexificação da hierarquia
educativa e uma especialização de funções, particularmente em matéria catequé-
tica. Mas também a concepção de um diretor ao mesmo tempo da comunidade e
da obra começa a ser   problema. Finalmente, as obras já não podem funcionar
sem a contribuição de um pessoal externo leigo ou religioso.

Esse desenvolvimento gerou críticas severas contra um Instituto que negligen-
ciava o pobre e dedicava-se à burguesia, assim como não desenvolveu uma edu-
cação técnica ou agrícola. As soluções projetadas para atender a esta crítica pare-
cem mais ou menos satisfatórias. Além disso, o tradicional colégio, inspirado no
sistema jesuíta, está em plena transformação: o escotismo, a Ação Católica, o es-
porte, põe em questão o sistema anterior mais fechado e mais elitista, mas também
mais francamente religioso, enquanto os jovens e as famílias fazem pressão para
mudanças, notadamente em matéria de práticas religiosas. Em suma, o Instituto
está localizado no centro de uma rede relacional, compreendendo os Estados, a
Igreja, os pais, os alunos e ex-alunos, os professores leigos, no qual tenta conciliar
as exigências e aspirações com os próprios objetivos.

Por isso, da parte de alguns Irmãos o desejo de voltar para uma antiga ordem
de coisas (o primário, o catecismo) ou de manifestar recusas (parar de se expandir),
enquanto a evolução vem do coração da Congregação que não pode fazer de
outra forma que se inscrever em um movimento bastante secularizador. Por isso,
também o desejo de estabelecer, em seu entorno, um organismo leigo intermediá-
rio, anexado a seu espírito sem, entretanto, pertencer institucionalmente a ele.
Um pouco mais tarde, essa ideia deu origem à Família Marista.
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123 Na sua história da província da Alemanha 100 years (1914-2014). Marist Brothers. Germany,
publicado em 2014, o Ir. Augustin Hendlmeier destaca (p. 16) que nenhum Irmão alemão tornou-se
assistente. 

11. 

PRESERVAR A UNIDADE: 
CONSELHO GERAL E PROVÍNCIAS

Uma das funções principais do Capítulo Geral é eleger o Superior-geral; e esta
escolha, além das qualidades pessoais do homem escolhido, também reflete um
equilíbrio de forças. Assim, até 1920 o Ir. Luís Maria, Teofânio e Stratonique
ilustram a preponderância do polo original Hermitage - St Genis Laval. Notamos
somente uma rápida exceção com o Ir. Nestor (1880-1883) da província de St
Paul.

Permanência da tradição

Em 1920, a eleição do Ir. Diogène, natural de Beaucamps, manifesta um des-
locamento simbólico do centro do Instituto sem, no entanto, criar ruptura. Sucederá
o mesmo com a eleição do Ir. Leônidas (1946), ainda um francês, mas com a sua
história mais relacionada com a América Latina do que com a França. A eleição
do Ir. Charles Raphaël (belga), em 1958, reflete o enfraquecimento do polo francês
sem, entretanto, dar a impressão de uma ruptura histórica.

A eleição do Ir. Basílio, em 1967 e 1976, marcará, ao contrário, uma prepon-
derância do polo hispânico, e a do Ir. Charles Howard, em 1985, irá ilustrar a im-
portância do polo da Oceania e cultura anglo-saxônica. Na sequência, as eleições
dos superiores gerais parecem mais questão de compromisso entre os dois princi-
pais polos do Instituto: o hispânico e o inglês.

A função do Superior-geral é também sutilmente equilibrada pelas eleições de
assistentes. Mas levará cerca de 50 anos para os Irmãos não franceses serem em
número significativo123.
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Os guardiões
rigorosos 
da unidade e da Regra

O Superior-geral e seus assis-
tentes formam um Conselho ge-
ral que, em reuniões regulares,
nomeia para os diversos cargos
de responsabilidade (provinciais,
conselheiros provinciais, mestres
de noviços...) e controla, em de-
talhes, a gestão das províncias,
como evidenciam as atas do
Conselho124.

Depois de 1903, as provín-
cias são autônomas. Apesar de
um status ambíguo, os assistentes
mantêm a tradição anterior e
agem como super-provinciais
controlando um grupo de pro-
víncias. Suas visitas canônicas,
bastante frequentes, e sua cor-
respondência com o provincial
lhes dão um bom conhecimento
das diversas províncias, pelo me-

nos quando as guerras e vários distúrbios não os impedem de viajar. Em suma, eles
são o intermediário habitual entre as províncias e o Superior-geral. Sua preocupação
pela unidade e lealdade para com a regra equilibra, portanto, uma tendência de au-
tonomia das províncias, favorecido pelo afastamento e culturas diversas. Mas, esse
encontro entre um centro agora um pouco distante e unidades administrativas mais
inseridas em um determinado ambiente, pode ter sido muitas vezes bastante proble-
mático pelo fato de que a distinção entre unidade e uniformidade não era evidente.

Internacionalização tardia 
dos membros do Conselho (1903-1967)125

Constatamos de 1903 a 1967 cinquenta membros da administração geral,126

dos quais vinte e nove são franceses. Se considerarmos a data da sua entrada na
função até 1946, a administração teve apenas quatro Irmãos não franceses, in-

124 Essas atas são uma mina de referências sobre a vida do Instituto, mas exigiriam um longo
estudo específico. 

125 Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 205. Janeiro 1967.
126 O Ir. Césaire, ecônomo geral, que acabava de sair, seria o 51. 
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26.
O Ir. Désiré
Alphonse chega
à cidade de
Natal (Brasil)
em 1950, 
para visitar as
obras maristas
do Brasil.

27.
O Irmão
Diogène sai, 
a cavalo, 
para visitas
conforme as
Regras, durante
uma viagem
como delegado
no Brasil. 

28.
O Irmão
Euphosin,
Assistente
Geral, 
visitando as
comunidades
na Colômbia.
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cluindo três anglófonos à frente do que era, originalmente, a província das Ilhas
Britânicas: Irmãos John, irlandês (1900-1914); Colombanus, escocês (1914-1928);
Clement, australiano (1928-1951). Descobre-se somente em 1940 um Irmão es-
panhol (Sixto) e um Irmão canadense (Paul Stratonique). A partir de 1946 a pro-
porção é invertida. Entram em função, em diferentes datas:

ITÁLIA

ESPANHA

ESCÓCIA

SUÍÇA

USA

BRASIL

AUSTRÁLIA

BÉLGICA

CANADÁ

FRANÇA

Irmão Irmão Irmão
Sebastiani Alessandro Gildo

Irmão Irmão Irmão
Sixto Leoncio Martín Luis Gonzaga

Irmão 
Mary Justinian

Irmão 
Marie-Basilide

Irmão Irmão
Thomas Austin Paul Ambrose

Irmão 
Roque Maria

Irmão 
Hilary Mary 

Irmão Irmão
Charles-Raphaël Simon-Henri

Irmão Irmão
Régis-Aimé Lorenzo

Irmão Irmão
Louis-Martin Joannès-Eugène.

29. INTERNACIONALIDADE DO CONSELHO GERAL
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Os anos 1946-58, portanto, são aqueles de uma verdadeira internacionalização
à frente do Instituto mesmo que se deva reconsiderar este fato, pois, anteriormente,
muitos Irmãos franceses estavam, em grande parte, separados de seu país de
origem, e o caso do Ir. Leônidas foi altamente significativo a este respeito. Não
obstante, as novas regiões do Instituto adquiriram maturidade. Deve-se vincular
este fato ao novo tom que se percebe no Capítulo de 1958, pouco disposto em
perpetuar certo espírito de resistência à mudança e um respeito pela tradição
mais cultural do que religiosa, como se o Instituto tivesse se emancipado de uma
certa tradição francesa conservadora?

As funções vitalícias (1903-1958)

Apesar das Constituições de 1903 que previam superiores maiores eleitos pelos
Capítulos por um tempo limitado, a tradição do cargo vitalício se mantém e não
é raro que os Assistentes permaneçam na função por dois mandatos de doze anos
e às vezes mais. Além disso, eles são registrados em uma ordem de precedência
determinada pela sua eleição para o Capítulo, o primeiro eleito é o 1º Assistente
etc... Sinal dos tempos: no Capítulo de 1958 a precedência desaparecerá.

No momento da sua eleição, os Assistentes não são geralmente muito idosos, mas
é a sua longevidade na função que faz do Conselho geral um tipo de gerontocracia,
cheio de experiência, mas pouco inclinado a decisões audaciosas e, muitas vezes,
deficiente pela doença, quando não é a morte que os leva durante o seu mandato.
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ESTATÍSTICA 6 - MÉDIA DE IDADE DOS PARTICIPANTES.

Capítulos Ano Faixa etária Média de idade

X 1903

XI 1907

XII 1920

XIII 1932

XIV 1946

XV 1958

Fonte: Atas dos Capítulos e Chronologie mariste 2010.

40 50 60 70 80

46 76

45 78

48 66

54 73

50 79

45 6554

66

65

58

58

67
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Assim, o Capítulo de 1903 é a continuidade de uma equipe envelhecida que
não é oportuno mudar, devido às circunstâncias. Sete Assistentes tendo morrido
na função, antes do Capítulo de 1920, o Conselho faz as nomeações que o
Capítulo confirma obedientemente. É verdade que o Ir. Stratonique (78 anos), não
reeleito em 1920, é o primeiro Superior-geral, desde o Ir. Francisco, que não
morreu no cargo. Da equipe eleita em 1920, quatro (cinco com o procurador
geral) morrem antes do Capítulo de 1932. A equipe dirigente, então renovada por
doze anos, como era previsível, seis membros do Conselho geral de 1932 (incluindo
o Superior-geral e um vigário geral) morreram ou renunciaram antes de 1946; a
guerra havia impedido um Capítulo em 1944. Prefere-se ainda a continuidade
reelegendo Assistentes bem idosos: seis dentre eles têm entre 68 e 79 anos. E,
entre 1946 e 1958, nove Assistentes gerais se demitem ou morrem. Finalmente, é
o Capítulo de 1958 que será aquele da ruptura elegendo uma equipe jovem, que
será capaz de cumprir o seu mandato127.

Existe, então, até 1958, um problema institucional: os membros do Conselho
geral são acima de tudo cooptados do que eleitos, e o Instituto continua a funcionar
sobre a tradição não escrita da função vitalícia, à precedência devidamente esta-
belecida, o que implica que a aquisição de um lugar é um direito e um dever que
somente a doença e a morte podem interromper.

Este modo de governo permite uma unidade forte, mas a lenta renovação das
equipes de gestão atrasou a internacionalização da cúpula do Instituto. O Capí-
tulo de 1958 põe fim a uma fase institucional da Congregação, simbolizada
pela função vitalícia, a ordem de precedência e a eleição de Superiores-gerais
franceses.

Figuras dos Assistentes 
(segundo os registros de 1931-67)

Obituários de 1931-1967 oferecem biografias desenvolvidas de sete Assistentes:
quatro franceses, um australiano, um italiano, um espanhol. Eles, portanto, refletem
o início da internacionalização da Congregação de alto nível, mas também desta-
cam, a partir de casos específicos, uma evolução da Congregação. Finalmente,
mostram o processo pelo qual o Instituto seleciona suas elites.

127 Salvo o caso do Ir. Marie-Basilide (Fréléchoz) que parece revelar um desacordo fundamental
com o Conselho geral. 



132

Juventude e formação

O Ir. Flamien (1859-1941), filho de La Villedieu, no Ardèche, frequentou a
escola dos Irmãos de 1871 a 1873. Quando ele entrou no noviciado de La Bégude,
em 26 de outubro de 1873, teve que passar por uma importante formalidade de
admissão para o noviciado: a passagem pela coluna métrica que verifica se tem o
tamanho mínimo necessário. Desde setembro de 1874, após sete meses de postu-
lado e noviciado, é encarregado da cozinha antes de ser professor. Ele foi então
chamado para a escola especial de St Genis-Laval, antigo escolasticado, onde ad-
quiriu seu diploma superior. Antes e após esta estada, ele ensina dez anos em Sa-
lindres (Gard), onde, como professor da classe primária superior, contribui para o

prestígio da escola, muito apreciada pela
população operária.
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30. Assistentes
Gerais

O Ir. Michaëlis (1862-1950) nasceu em
Franche-Comté, mas sua família estabele-
ceu-se em seguida perto de Valence, sul de
Lyon. Muito cedo, órfão de pai, Auguste-
Théophile Ménégaud conseguiu se educar
por meio de um acordo entre a mãe e o di-
retor do internato de Bourg-de-Péage, onde
trabalhou enquanto estudava. Entrou no no-
viciado de St Paul em 1875, foi cozinheiro
em duas escolas e, em 1880, tornou-se pro-
fessor no internato de Luc-en-Provence. Em
1884, ele obteve seu brevê superior após
um estágio na escola superior de St Genis-
Laval. Depois, ele se beneficia da primeira
sessão dos grandes exercícios no internato
da Côte Saint-André, com 94 Irmãos.

O Ir. Euphrosin (1869-1954), nativo das
montanhas do Ardèche, entrou no juvenato
de St Paul em 1882. Ao sair do noviciado,
trabalhou um ano na cozinha, dois anos
no escolasticado e dois outros ensinando
no externato de Banyuls (Pirineus Orientais)
antes de serem enviados ao escolasticado
superior de St Genis-Laval para adquirir seu
brevê superior.

Com o Ir. Clement (1867-1957), encon-
tramos um terreno cultural diferente: John
Murray nasceu na Austrália, em uma família
de irlandeses emigrada recentemente. Sua
juventude é piedosa, laboriosa e esportiva.
Entrou no noviciado em 15 de agosto de
1887, sem saber exatamente que contatos
teve anteriormente com o Instituto. Ele está

Flamien

Ephrosin Clément

SixtoMarie-Odulphe

Sebastiani

Michaëlis
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entre os seis do noviciado de Hunter’s Hill que tomaram o hábito em 27 de junho
de 1888. Não parece que, na Austrália, os Irmãos faziam um estágio na cozinha:
três meses depois ele é responsável por uma pequena classe; e em 2 de julho de
1890 ele fez o voto de obediência. De 1891 a 1895 foi submestre de noviços.

É em Linselles, perto de Lille, num ambiente semiurbanizado que nasceu Jean-
Baptiste Villez (Ir. Marie-Odulphe, 1872-1963), em uma família muito modesta.
Aluno dos Irmãos, fez o seu noviciado e seu escolasticado em Beaucamps, em
1886-88. Munido do brevê, começou a ensinar sem ter que cozinhar.

Originário de um vale perto de Pamplona, Michel Lacunza (Ir. Sixto 1886-
1954), é recrutado pelo Ir. Congal e entrou no juvenato de San Andrés de Palomar
em dezembro de 1898. Após um postulado muito curto e noviciado cuja gestão
parece muito instável, em junho de 1903, o Ir. Sixto entra no escolasticado. É a
primeira turma que não faz mais o voto de obediência, mas os três votos tempo-
rários. Membro da equipe de fundadores da Argentina, ele se encontra, no final
de setembro de 1903, em Buenos Aires, nos Lazaristas, encarregado de uma pe-
quena classe e da vigilância.  

Joseph Alexandre Dialey (Ir. Sebastiani, 1896-1963), nasceu na Itália, no vale
de Aosta, território francófono percorrido por nossos recrutadores. Em 1909 está
no juvenato de Mondovì, que prepara os candidatos para a província de St Paul,
os distritos de Argentina e Itália. Em 1910, ele se ofereceu para ir para o juvenato
de Luján (Argentina) continuar a sua formação. Seu biógrafo não detalha as fases
que vivenciou, mas menciona que trabalhou pouco nas escolas e rapidamente foi
nomeado diretor do juvenato de Luján, ao mesmo tempo em que foi recrutador,
até 1927.

Esses Irmãos provêm de origens modestas ou mesmo pobres. Ir. Clement, filho
de açougueiro irlandês recentemente emigrado, parece de um ambiente mais
confortável. Exceto o Ir. Marie-Odulphe, todos experimentaram uma forma de
emigração, seja porque vêm de um mundo rural das montanhas (Ir. Flamien e Ir.
Sébastiani), seja porque são filhos de emigrantes (Ir. Michaelis, Clement). Seu en-
contro   com o Instituto aconteceu na escola dos Irmãos em apenas três casos.
Teve lugar no final da infância, quando se trata de escolher um estado de vida.
Mas o Ir. Clement, que entrou no noviciado com a idade de 20, parece ter moti-
vações mais pessoais. Todos são de famílias muito católicas. Se as aldeias rurais,
muitas vezes de montanha, são ainda cristandades tradicionais, os Irs. Michaëlis,
Marie-Odulphe e Clement conhecem ambientes mais mistos, perto das cidades.

No entanto, percebemos desenvolvimentos significativos nestes homens nas-
cidos entre 1859 e 1896. O juvenato torna-se uma fase normal de entrada para a
vida religiosa e a idade de entrada no noviciado varia de 13-14 a 15 e 16 anos. O
tempo de noviciado, no começo muito curto, estende-se; e depois de 1880, o es-
tágio na cozinha torna-se raro, deixando espaço, em geral, ao escolasticado, se-
guido pela entrada em sala de aula. Assim, o Ir. Flamien, Michaelis e Clement, em
certa medida, conhecem, por assim dizer, um antigo regime de formação, incluindo
o noviciado curto, dois anos de cozinha, primeiros anos de ensino e aquisição de
diploma elementar, antes que as pessoas mais promissoras fossem chamadas para
a escola especial para adquirir o brevê  superior. O caso do Ir. Sixto, que partiu
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para a missão, sem outra bagagem que o noviciado, mostra, no entanto, que o sis-
tema tinha exceções. O Ir. Marie-Odulphe será o único a fazer o serviço militar.

O tempo das responsabilidades provinciais

O Ir. Flamien tinha 30 anos de idade (1890) quando os superiores fizeram dele
o superior de um escolasticado em Aubenas, agrupando em média 70 jovens
Irmãos e fornecendo anualmente de 23 a 30 brevês. Em 1898 foi chamado à 2ª
sessão do segundo noviciado em St Genis-Laval e ele foi seu diretor de 1899 a
1903. Como as sessões só duram seis meses, ele ajudou o Ir. Richard, visitador de
Aubenas, e presidiu os grandes exercícios ministrados aos Irmãos de Bourg-de-
Péage em preparação para a profissão perpétua. Depois de 1903, como visitador
e depois provincial, ele deu suporte aos Irmãos secularizados por “cartas clandes-
tinas, visitas clandestinas, reuniões secretas”.

De 1888 a 1893 o Ir. Michaëlis foi diretor da escola São José, em Marselha (9
Irmãos e 250 estudantes). Em 1893, ele emitiu o voto de estabilidade e se tornou
diretor do juvenato de St Paul (110 juvenistas). Nomeado visitador, começou sua
função em janeiro de 1895 (115 estabelecimentos). Designado para preparar a
primeira sessão do segundo noviciado, o dirigiu de 1897 a 1898, inspirado no 3º
ano dos jesuítas. Em seguida, ele retomou suas visitas, especialmente na Espanha
e em Roma, distritos da província de St Paul, então em plena prosperidade: 120
casas na França, 57 nos distritos, das quais 29 na Espanha. Nomeado visitador
para o México, em 1901, (três casas) encontrou-se rapidamente diante do afluxo
de Irmãos vindos da França, e o biógrafo não escondeu que “a questão angustiante
para Irmão visitador era encontrar-lhes trabalho e recursos”.

O Ir. Euphrosin foi, aos 24 anos, professor no escolasticado de St Paul. De
1895-1900, também foi diretor de uma escola de Marselha e, em seguida, de
1900 a 1903, do juvenato de Serres, nos Altos Alpes. De julho de 1903 a 1905, li-
derou a instalação dos Irmãos em Jacona, no México. Em 1906-1909, dirigiu os
estabelecimentos de Tlalpan e Mérida. Sucedendo ao Ir. Michaëlis, foi provincial
do México de 1909 a 1920. É um provincialato em duas fases distintas: até 1914,
ele desenvolveu a província, impulsionando as obras para o ensino secundário e
organizando as casas de formação. Em seguida, veio a luta contra a perseguição,
com o encerramento da maioria das casas e o exílio das estruturas de formação
para o Texas.

O Ir. Clement tornou-se, em 1895, diretor de escola e esteve em uma posição
de autoridade em vários níveis até 1950. Os superiores tiveram, muito cedo, os
olhos sobre ele, quando é chamado, em 1897, à primeira sessão do segundo
noviciado. Ele se torna, em seguida, mestre de noviços até 1902, para depois
tornar-se diretor do colégio S. José, em Hunter’s Hill, onde desenvolveu consi-
deravelmente as atividades desportivas. Seu biógrafo lembra que ao copiar o
estilo das “Escolas públicas inglesas” não foi fácil de ser aceito pelos superiores
europeus. Em 1909, foi enviado como diretor do Colégio do Sagrado Coração,
na Nova Zelândia.
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De 1915 a 1917 o Ir. Clement tornou-se provincial da Austrália, Nova Zelândia,
Fiji, Samoa: um território enorme, difícil de gerenciar durante a Guerra. Revelou-se
um superior rude, exigindo lealdade para com a Regra ou a retirada do Instituto.
Então, de 1917 a 1925, a Nova Zelândia tendo sido erigida como província, ele
só precisou se ocupar da Austrália. Ele transferiu o noviciado e juvenato para Mit-
tagong. Os estabelecimentos, sendo sobretudo de escolas primárias, a província é
pobre. Para encontrar vocações, ele nomeou Irmãos recrutadores e incentivou os
Irmãos a frequentar a Universidade, mas ele não criou o escolasticado. Tendo-se
tornado diretor do juvenato de Mittagong, obteve pouco resultado e parecia par-
ticularmente inclinado a enviar de volta os candidatos. 

É no internato de Paris-Plaisance, onde permaneceu dez anos, exceto o tempo
para o serviço militar, (1894-97), que o Ir. Marie-Odulphe deu sua contribuição
como professor e animador. Em 1903, ele se exilou com o internato em Grove Ferry,
na Inglaterra; em seguida, tornou-se diretor do internato de Péruwelz, na Bélgica. Em
1908, foi enviado para o segundo noviciado. Aí se tornou diretor de 1909 a 1920.

Em 1910-1914 o Ir. Sixto foi responsável pelo recrutamento. Após seu segundo
noviciado em 1914-15, tornou-se diretor de colégios (Belgrano e Champagnat)
em Buenos Aires. Depois foi nomeado provincial de 1923-32. Ele voltou a ser di-
retor do Colégio Champagnat, de Buenos Aires, de 1933-1940.

O Ir. Sebastiani tornou-se, aos 27 anos, diretor do colégio Belgrano, em Buenos
Aires. Após o segundo noviciado em Grugliasco, onde o Ir. Avit parece tê-lo apre-
ciado muito, ele dirige um Instituto agrícola para órfãos. Em 1936, foi diretor do
escolasticado em Luján, em seguida, diretor de Mendoza, antes de se tornar pro-
vincial. Mas não sabemos nada de específico sobre essas diversas funções.

Em torno dos trinta anos, às vezes bem antes, esses Irmãos demonstraram sua
capacidade pedagógica e sua motivação religiosa. Portanto, são considerados
como aptos para cargos de responsabilidade. Mas existem entre eles os que se so-
bressaem: alguns são orientados para a formação dos Irmãos. Este é o caso dos Ir-
mãos Flamien, Michaëlis e Marie-Odulphe que irão desempenhar um papel im-
portante no lançamento e no estabelecimento do segundo noviciado. O Ir.
Euphrosin esteve parcialmente no mesmo esquema. Mas, os Irmãos Clement,
Sixto e Sebastiani  revelaram-se principalmente como administradores de grandes
estabelecimentos escolares. Assim, a formação e administração dos colégios são
dois caminhos que levam os Irmãos ao cargo de visitadores ou provinciais antes
que o Conselho Geral ou o Capítulo geral vão escolher o Irmão como Assistente.
No entanto, deve-se assinalar que o Ir. Marie-Odulphe passou diretamente da
função de mestre do segundo noviciado para a de Assistente.

A função de Assistente

Todos ocuparam essa função entre 46 (Ir. Flamien) e 61 anos (Ir.  Clement). Ex-
ceto os Irs. Sebastiani (1896-1960) e Sixto (1886-1954), mortos relativamente jo-
vens, eles permanecem no cargo até com mais de 80 anos. Com exceção do Ir.
Flamien, eles têm uma longa experiência da internacionalidade da Congregação.
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Finalmente, os Irs. Flamien, Michaëlis e Euphrosin conheceram, como provinciais,
momentos de extrema dificuldade.

Em 31 de outubro de 1908, o Ir. Flamien foi nomeado assistente em substituição
ao Ir. Liboire. Neste momento, ele era responsável por Aubenas e seus dois distritos:
de Pontós (Espanha) e do Brasil, que vão se tornar as províncias de León e do
Brasil setentrional. Mas, seu biógrafo detalha pouco sua ação, mencionando so-
mente as enormes dificuldades causadas pela falta de recrutamento, seu grande
motivo de preocupação. Em 1940 ele é dispensado de suas funções e se retira
para Aubenas. Em 1941, ele tem a alegria de ver os Irmãos retomarem a batina,
mas a província está minguada. Para o biógrafo, ele é o herdeiro digno do Ir. Fhi-
logone, o Assistente anterior da província, mas é permitido pensar que a extrema
discrição sobre sua ação como assistente esconde certo fracasso de sua gestão na
França, que drenaram significativamente a maior parte do recrutamento para a Es-
panha e o Brasil. 

O Ir. Michaëlis não terá tempo para se exercitar como provincial, porque a
morte do Ir. Berillus fez dele um Assistente, desde abril de 1908. Ele, portanto,
tem a seu encargo as províncias de St Paul, da Espanha, do distrito da Argentina,
do Chile (1911) e do Peru. E a situação torna-se rapidamente trágica em Barcelona,
em 25 de julho de 1909: a casa provincial de San Andrés de Palomar foi incendiada;
noviços e escolásticos devem andar vários dias antes de encontrar refúgio em
Vich. O Ir. Lycarion foi morto, Irmãos são aprisionados. É como uma antecipação
da tragédia dos anos 1936-39, durante a qual Ir. Michaëlis dificilmente será capaz
de intervir. Mas, como para o Ir. Flamien, a biografia, bem detalhada sobre a
época anterior, é pouco eloquente em sua ação como assistente. No entanto, uma
estatística que nos dá uma espécie de avaliação da província de Espanha mostra-
nos onde está o centro de assistência do Ir. Michaëlis.

Tornando-se Vigário-geral do Instituto em 1942, o Ir. Michaëlis reorganizou as
províncias de Espanha que ele conhece bem, e aquelas do Canadá. O autor afirma
que ele recebe críticas por “sua aparente frieza, sua seriedade, sua austeridade”.
Quando ele morreu, em 1950, como a província de Aubenas, St Paul está min-
guada: destas duas províncias, extremamente férteis na fundação, convém fazer
uma só. 

O Ir. Euphrosin tornou-se, em 1920, Assistente de St Paul-Itália e seus antigos
distritos: México e Colômbia. Seu biógrafo assinala, no desempenho das suas fun-
ções, “certa vivacidade de caráter” que cria dificuldades durante suas visitas. Ele
organizou o recrutamento para o México com o juvenato de Carrión e Espira de
L´Agly e o noviciado de Pontós.

Tornando-se Assistente em 1928, o Ir. Clement dificilmente teria sido apreciado
pelos Irmãos da África do Sul, da Grã-Bretanha e da Irlanda, de quem teria difi-
culdade em reconhecer as especificidades, considerando a Austrália e Nova Ze-
lândia “como porções selecionadas da Congregação”. Renunciou em 1950 (83
anos), vindo a morrer na Austrália, em 1957. Provincial e Assistente de tempera-
mento forte, estava, portanto, longe de ser unânime. No momento de sua morte a
Austrália está em plena prosperidade. Aparecem claramente nesta biografia os
problemas culturais suscitados pela internacionalização: por um lado, um estilo
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anglo-saxão muito diferente daquele de outros países; mas também de tensões
entre os países.

O Ir. Marie-Odulphe foi eleito Assistente em 1920 e encarregado das províncias
de Beaucamps, Bélgica, Congo, Brasil Meridional, Alemanha. O autor evoca longa-
mente suas visitas ao Brasil e ao Congo, mas sem dizer nada sobre as outras áreas
sob a sua responsabilidade. Ele ressaltou que alguns “queriam ver um pouco de
complacência em sua facilidade de aceitar as homenagens, recepções, louvores”.

O Ir. Sixto, nomeado assistente de Aubenas, León e Brasil Setentrional, deixa a
Argentina no início de 1941. Em 1942 tornou-se Assistente das províncias da Es-
panha. A operação de reorganização dessas províncias não seria de todo fácil
porque seu lema era: “tudo deve nos unir; nada deve nos separar” e, acrescenta o
seu biógrafo, “ele volta a isso constantemente, combatendo o menor germe de ri-
validade e estimulando constantemente à união as quatro províncias. Nunca em
sua boca alguma palavra em detrimento de uma delas, nem qualquer comparação
que pudesse ferir a susceptibilidade das outras”.

O mesmo autor128 também assinala sua tenacidade para criar uma Federação
Nacional dos antigos alunos. Quanto à sua fisionomia espiritual, parece bastante
original: “Ele tinha um verdadeiro culto para com o padre Champagnat” caracte-
rística muito pouco evocada junto aos Irmãos de seu tempo. Um Irmão foi mesmo
particularmente elogioso: “ele era antes de tudo humano. O místico ia junto com
o cavalheiro e o educador apóstolo”.

E, de fato, temos a impressão de um Assistente de um percurso bastante original:
sem formação inicial real, nunca envolvido nas casas de formação, mas, sobretudo,
diretor de estabelecimento. Sua nomeação como Assistente parece atender, em
grande parte, à necessidade de fazer aceitar uma reestruturação das províncias es-
panholas após a guerra, por um Irmão espanhol não pertencente a nenhuma das
antigas províncias.

O Ir. Sebastiani (1896-1963), eleito em 1946, está encarregado das províncias
da Itália, Argentina, Chile, Peru, Uruguai. Seu biógrafo descreve-o como um
homem bastante retraído, um intelectual e um administrador: homem de relatórios,
dotado de pouco senso prático. Não sabemos onde ele obteve sua grande cultura.
Ainda assim, ele desempenha um papel decisivo na criação do Jesus Magister.
Doente, pede demissão em 1960, aos 64 anos.

As biografias dizem, pois, poucas coisas sobre estas longas carreiras de Assis-
tentes com os quais os contatos são apenas episódicos e mais institucionais do
que fraternais. Aqui tocamos em um dos limites do meu trabalho: somente um
exame minucioso dos arquivos de Roma permitiria precisar ou revisar estas per-
cepções sumárias. Devemos, no momento, contentar-nos com algumas avaliações
sobre suas qualidades, defeitos ou traços de personalidade: um Irmão Clement
muito rígido e que permaneceu muito australiano; um Ir. Marie-Odulphe amando
as homenagens, o Ir. Michaëlis muito frio, o Ir.  Euphrosin com seu caráter vivaz.

128 Ele se inspira em biografias trazidas pela Stella Maris (revista de Bética) e Orientaciones (León). 
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Apenas os retratos dos Irs. Sebastiani e Sixto revelam personalidades menos presas
às suas funções de guardiões da tradição. Mas, é verdade que existem também os
mais novos e os Irmãos que deixam suas funções muito cedo.  

Um sistema de promoção

Essas biografias, mesmo limitadas que são, mostram um Instituto funcionando
como um filtro de discernimento dos homens. O estágio na cozinha está desapa-
recendo aos poucos. Jovens Irmãos considerados capazes às vezes são favorecidos
em sua formação (diploma superior), mas prevalece a impressão de que muitos
Assistentes são, em grande parte, autodidatas. Com base no tempo e nas tarefas
cada vez mais importantes, o Instituto verifica quatro critérios: motivação religiosa,
capacidade educativa, talento administrativo, aptidão para a formação e para o
governo dos Irmãos. É uma meritocracia. O voto de estabilidade impõe certa ma-
turidade cada vez mais relacionada ao segundo noviciado que muitas vezes abre
para um nível mais elevado: visitador, provincial...

Mas se tornar Assistente é entrar em um status diferente: praticamente uma
função vitalícia, mais administrativa que de contato com a realidade. Pelo estilo de
suas visitas canônicas e qualidades relacionais mais ou menos marcadas, o Assistente
encontra mais ou menos a simpatia dos Irmãos. Quanto às suas relações com os
provinciais, é um capítulo pouco conhecido, mas que nem sempre foi fácil.
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12. 

CAIXA COMUM E
DESCENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA

No final do século XIX, graças ao estabelecimento de grandes internatos e da
produção comercial, o Instituto muniu-se de finanças que lhe permitiram enfrentar
a agressão estatal e o exílio sem muita preocupação no plano material. Há aí um
fator principal do sucesso da internacionalização a qual, normalmente, quase
não pensamos. Por outra parte, as novas Constituições de 1903 vão impor neste
domínio alterações de fundo porque as províncias adquirem ampla autonomia fi-
nanceira. Estão, portanto, intimamente envolvidas duas questões fundamentais:
relações centro-periferia e compartilhamento de recursos.

No Capítulo de 1903 a comissão de finanças relatou um ativo líquido de mais
de 10 milhões de francos em ouro do qual os imóveis representam aproximada-
mente 80% do valor. Os outros recursos estão em situações contrastadas: baixa
de pagamentos comunitários para o caixa comum, mas alta na generação em pro-
dutos comerciais importantes: livros clássicos, Arquebuse, bifosfato de cal. O re-
latório afirma ainda os subsídios pagos às casas provinciais a partir de 1896, pro-
vavelmente para apoiar a obra dos juvenatos. Dois grandes gastos mostram que as
finanças acompanham a expansão global: uma fundação em Nova Iorque custou
1.300.000 F. e mais de 700.000 F. foram enviados para a província de St Paul,
principalmente para o seu desenvolvimento na Espanha.

Obviamente o Instituto espera perder seus imóveis da França, avaliados em
cerca de 4 e meio milhões de francos, mas o valor dos imóveis no exterior equivale
a este valor e foram tomadas medidas para manter o controle dos produtos co-
merciais. O Superior-geral empenha-se, portanto, em tranquilizar os Irmãos, es-
pecialmente os mais velhos.

Perdas bem suportadas

No Capítulo de 1907 o relatório financeiro observa que “apesar da perda de
nossos imóveis da França”, a Congregação possui no exterior um valor de quase
7 milhões de F. em imóveis enquanto seus produtos comerciais no exterior e
títulos imobiliários melhoraram. Respondendo a um medo já perceptível em 1903,
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o relatório pretende tranquilizar “aqueles que temem que a Congregação não
possa lhes fornecer nem pão nem cuidados”. E, para responder às críticas daqueles
que pensam “que os fundos permanecem aqui improdutivos”, o relatório indica
que dois bancos de Turim geram os fundos em espécie, enquanto que os fundos
em depósito se encontram em bancos de Nova York e Londres. A internacionali-
zação da congregação também é financeira.

No entanto, o choque de 1903 causou hesitações e graves conflitos. Foi anun-
ciado no Capítulo, por exemplo, que a marca do Arquebuse foi vendida a um in-
glês, domiciliado em Londres, e agora está sob a jurisdição dos tribunais ingleses.
Mas, finalmente, a produção será baseada em Carmagnola e permanecerá sob a
responsabilidade do Instituto. Este caso, e sem dúvida outros, provocarão a saída
do Instituto do Ir. Martial, procurador-geral.

Quanto às perdas sofridas pelo Instituto, um número relativamente grande de
imóveis da França foram comprados por grupos amigos, ou por dioceses buscando
acomodar seus seminaristas, e em condições tais que o Instituto pudesse esperar
em recuperá-los um dia. No que diz respeito aos bens móveis, o Capítulo de
1907 menciona que os ativos líquidos das províncias, de 1.136.000 F. em 1903,
caíram para 644.000 F. devido a “provisões de todos os tipos, clássicos, tecidos,
couros, gado etc., desaparecidas devido à liquidação”.

Procuradoria Geral e províncias

Em 1903, as províncias ainda não tinham personalidade canônica definida e
as procuradorias provinciais são controladas de perto pela Procuradoria Geral
que é possuidor de todos os imóveis, financia a obra dos juvenatos, serve de
banco de depósito para as heranças dos Irmãos e dos estabelecimentos.

129 Números simplificados.
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SITUAÇÕES FINANCEIRAS DAS PROVÍNCIAS EM 1903

PROVÍNCIA ATIVOS 1903 PASSIVOS 1903 ATIVOS 1907 PASSIVOS 1907

St Genis-Laval 123.000 129 1.800 83.000 16.000
Hermitage 79.000 87.000 36.000 5.000
Varennes 93.000 14.000 26.000 2.000
St Paul 139.000 3.000 8.000 2.000
Aubenas 253.000 15.000 76.000 11.000
Beaucamps 112.000 0 90.000 4.000
Lacabane (Oeste) 108.000 13.000 37.000 7.000
Dumfries (Ihas Brit.) 45.000 0 8.500 0
Sydney (Austrália) 276.000 102.000 16.000 41.000
Iberville (Canadá/USA) 120.000 37.000 124.000 82.000
S. Andrès (Espanha) 93.000 34.000 164.000 58.000
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Em 1907 as antigas províncias viram dissolver seus ativos sob a dupla pressão
da liquidação das obras na França e a criação de novas províncias. Mas, este co-
lapso é bastante seletivo e os números particularmente contrastantes de St Paul
parecem ser o resultado de uma política de exílio resolvida. Quanto às novas pro-
víncias, em fase de investimento, elas vivem situações financeiras difíceis, mesmo
que, em geral, o resultado seja claramente positivo.

Remessas para a caixa comum

O Capítulo de 1903 não dá detalhes de remessas para a caixa comum, enquanto
que o de 1907 elabora uma tabela para o período de 1903-1907, associando pro-
víncias-mães e extensões estrangeiras.

DETALHES DE REMESSAS PARA A CAIXA COMUM, ENQUANTO QUE O DE 1903-1907

PROVÍNCIA REMESSAS PROVÍNCIA REMESSAS
MÃE PROVÍNCIA MÃE FILHAS PROVÍNCIA FILHAS

St Genis 39.910

Turquia 0

China 0

Hermitage 65.547

Canadá 31.102

St Paul 62.048

San Andrès 0

México 11.187

Colômbia 0

PROVÍNCIA ATIVOS 1903 PASSIVOS 1903 ATIVOS 1907 PASSIVOS 1907

China 96.000 30.000
Síria 42.000 5.000
Constantinopla 38.000 4.000
Colômbia 89.000 50.000
México 32.000 21.000
Brasil Sul 12.000 58.000
Brasil Central 105.000 57.000
Brasil Norte ? ?
África do Sul 33.000 25.000
Total 1.400 000 310.000 1.128.000 484.000

Fonte: Atas do Capítulo Gerãl de 1903, Comissão de finanças.



142

É compreensível que as novas
províncias não tenham a mesma
condição de financiar o fundo co-
mum, mas há diferenças singula-
res, provavelmente relacionadas
ao dinamismo econômico do
país, mas também às diferentes
políticas provinciais. O fato é que
são as antigas províncias que, em-
bora enfraquecidas, financiam a
maior parte da expansão. O rela-
tório assinala mesmo as impor-
tantes remessas de secularizados
das sete províncias francesas em
1906-7, cujo total ascende a 178
690 F. que “foram amplamente
suficiente para cuidar de nossos
idosos ou enfermos”130.

Em 1907 o Arquebuse apre-
sentou apenas um “benefício re-
lativamente modesto” de 377 000
F. devido à transferência para Car-
magnola, por ações judiciais por
violação, ou contra o liquidante
que queria aproveitar-se da
marca. Quanto ao bifosfato de

130 Parece que este número não deve ser somado aos outros 300 000 F provenientes das provín-
cias-mães, mas que ele foi dado para mostrar “que bom número de secularizados conservam o espírito
de família e permanecem fielmente ligados à sua vocação”. 
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PROVÍNCIA REMESSAS PROVÍNCIA REMESSAS
MÃE PROVÍNCIA MÃE FILHAS PROVÍNCIA FILHAS

Aubenas 21.589

Brasil Norte 0

Varennes 62.020

Síria 0

Lacabane 50.400

Brasil Central 0

Dumfries 0

Sidney 50.150

África do Sul 24.721

Total 301.514 117.160

Fonte: Atas do Capítulo Geral de 1903.

31. Valence (França). Laboratório de bifosfato de cal.

32. Destilaria de Carmagnola (Itália). Produção de
Arquebus e Alpestre pelos Irmãos.
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cal, que não saiu de St Paul, demostrou um rendimento de 259 000 F. após a
retirada do dinheiro necessário para a manutenção dos Irmãos idosos da província.
Finalmente, os livros clássicos que “tiveram de laicizar a sua marca” na França,
muitas vezes traduzidos em castelhano ou português, permitiram as receitas para
as províncias da Espanha e do Brasil e forneceram a soma 194 000 francos. O re-
latório pôde, portanto, concluir uma controvérsia da qual relatamos alguns traços:

Em 1903, alguns membros do Capítulo expressaram algumas preocupações
sobre o futuro material do nosso pessoal envelhecido, enfraquecido ou doente. O
seguro fornecido naquela época, pelo muito saudoso Irmão Teofânio, é agora am-
plamente justificado e verificado. A Congregação, graças a Deus, está sempre
pronta para fornecer um adequado asilo, pão, roupa e cuidado aos doentes.

A personalidade financeira das províncias

A descentralização financeira acontecida entre 1903 e 1920 e as Constituições
de 1922 não fazem outra coisa que endossar uma prática. Doravante, são as pro-
víncias, todas equipadas com um ecônomo provincial, as responsáveis pelos no-
viciados, juvenatos, Irmãos doentes e escolas. O excedente financeiro eventual
será usado em investimentos seguros, sob o controle do Conselho Geral. Este
(Artigo 169) receberá um terço do excedente das casas, e os ecônomos provinciais
os dois terços. Mas, um teto será fixado para o fundo de reserva de cada província,
as somas excedentes voltam à caixa geral que não terá outro encargo do que
pagar suas próprias despesas e “socorrer, quando for possível e necessário, as pro-
víncias, casas e obras que têm renda insuficiente”. Portanto, o Economato Geral
não tem outro papel que o de ser um fundo de solidariedade e uma instância de
controle.

As finanças no Capítulo de 1920

Pela primeira vez, as contas provinciais e as da administração geral são clara-
mente separadas. Apesar da Guerra, a Procuradoria Geral produz um ativo líquido
de 7 573 000 F. em relação a 1907. Seus principais recursos são: 

- Bifosfato, licor, livraria: 23,6% 

- Rendimentos e restituições de títulos: 50, 9% 

- Remessas das províncias: 25, 2%

As despesas são constituídas de: 

- Ajuda às províncias: 21,9% 

- Despesas imobiliárias (compras, construções, reformas): 6%

- Compra de títulos: 68,4% 

- Descontos para as províncias sobre um 1/3 de suas rendas: 3,6%                                    
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Se a administração geral dispõe de uma produção comercial muito benéfica e
uma carteira de valores imobiliários em ascensão, as contribuições das províncias
são muito magras para não dizer quase zero, porque as ajudas e os descontos são
no mesmo nível que os depósitos recebidos.

Riqueza e pobreza das províncias

O relatório lista os valores pagos pelas províncias entre outubro de 1907 e
abril de 1920, em 12 anos e meio.

Poucas províncias, portanto, conseguem pagar um terço de sua renda para o
Economato geral, mas é difícil de explicar as diferenças no pagamento. Assim, fi-
camos surpresos ao descobrir que províncias de países muito provados pela Guerra
(Beaucamps...) asseguram pagamentos substanciais, enquanto outros, aparente-
mente preservados, realizam pagamentos mínimos (Argentina...). É verdade que
alguns países estão em pleno crescimento político e de investimento, enquanto
outros (Síria, Constantinopla...) sofreram pesadas perdas como consequência da
Guerra.  Mas também a maioria das antigas províncias continua a tradição de
antes de 1903, muito centralizadoras, enquanto outras penam para cumprir uma
regra muito restritiva. Em todo caso, a administração geral parece ter certa dificul-
dade em fixar uma norma comum para as províncias.

No Capítulo de 1932, a situação permanece favorável, apesar da inflação pós-
guerra e o início da crise econômica. A Procuradoria Geral avalia as suas despesas
anuais de 1920-1932 em 614 710 francos-ouro e 3 073 650 francos em papel131.
Quanto a seus recursos, verifica que as remessas das províncias à caixa comum
elevam-se anualmente a 551 865 francos-ouro, “número inferior à média dos en-
cargos citados anteriormente”. No total, os recursos da caixa geral (rendimentos,
renda de negócios, pagamentos das províncias), elevaram-se anualmente a 1 milhão
de francos-ouro ou 5.000.000 de francos papel, mas a crise econômica faz temer
“uma diminuição de nossas rendas e do rendimento de nossos produtos”. 
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VALORES PAGOS PELAS PROVÍNCIAS A CAIXA COMÚN
ENTRE OUTUBRO DE 1907 E ABRIL DE 1920

DEPÓSITOS EM % 

38-30 % 8 províncias (Nova  Zelândia, China)

27-20 % 9 províncias

18-15 % 3 províncias

5,3-0 % 4 províncias

Fonte: Atas do Capítulo Geral de 1920.

131 O Franco francês, dito Franco Poincaré, é estabilizado em 1/5 do Franco-ouro em 1926. 
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Com relação às províncias, suas receitas são muito irregulares. Vêm, em
primeiro lugar, a Espanha, os Estados Unidos, o México, o Brasil Central, a Argen-
tina... Para os pagamentos para a caixa eles dão em média 14% em vez dos 33%
do teoricamente requisitado, e a administração geral faz muitos descontos, em-
préstimos e adiantamentos, como se tivesse como tarefa subsidiar as províncias,
ao invés de receber delas os rendimentos.

Fraca contribuição das províncias à caixa comum

No Capítulo de 1946, o relatório financeiro observa que os montantes pagos
pelas províncias não se elevam mais que 9,5% de suas receitas. Seis províncias não
fizeram nenhum pagamento; 9 contribuíram com menos de 5%; 10, com menos de
10%; 4, com menos de 15%; e só 3 fizeram o pagamento integral. Também “a co-
missão de administração faz questão de lembrar aos Irmãos responsáveis pela ad-
ministração das coisas materiais o artigo 169 das Constituições [...]. Este artigo,
como qualquer outro, não deve ser negligenciado” e os conselhos provinciais devem
regularizar sua situação nesta matéria. Com efeito, em 31 de dezembro de 1945
ativos do economato ascenderam a 8 126 986 francos-ouro contra 11 096 273 em
31 de dezembro de 1932. Esta é a primeira vez que o Economato Geral encontra
uma diminuição em seus ativos devido principalmente ao declínio nas taxas de
câmbio. Ao contrário dos relatórios de 1920 e 1932, que concluiu por observações
otimistas, o de 1946 sente a necessidade de uma chamada à ordem.

Em 1958 a situação dos pagamentos das 32 províncias será ainda menos ex-
pressiva: durante os 12 anos transcorridos, elas pagaram uma média de 6,4% de
suas receitas e apenas 3 delas excederam os 10%.  Se bem que o franco francês
agora sendo substituído pelo franco suíço, o dólar ou as moedas nacionais, torna
pouco factível um balanço global. Se o ativo líquido do Economato Geral continua
a ser muito importante (14 milhões de francos suíços), constata-se a diminuição
dos recursos da livraria, devido à não reedição dos livros clássicos na França. Por
outro lado, o Arquebuse de L’Hermitage e o Bifosfato de cal são ameaçados por
um desejo do Capítulo de abandonar o negócio132. O relatório enfatiza o papel da
procuradoria geral na compra de muitos imóveis e suporte para obras de interesse
geral: segundos noviciados... Mas a impressão é que aos olhos da maioria prevalece
a função reguladora do economato geral. 

As finanças como sinal 
de uma progressiva descentralização

Em suma, a história financeira de 1903 a 1958 é expressiva, considerando os
tempos difíceis atravessados. E, durante todo o período, vivemos no sistema insti-

132 Solicitado por Roma. 
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tuído no final do século XIX pelos Irmãos Luís Maria e Teofânio, baseado em: in-
vestimentos financeiros, produtos comerciais e pagamentos das províncias.

Mas cada um desses recursos revela-se frágil, felizmente em momentos dife-
rentes. Em primeiro lugar, são as províncias que estão falhando. O princípio do
pagamento de um terço de sua renda, talvez fixado muito alto, não será seguido.
De 1920 a 1945 os investimentos financeiros são afetados pela desordem financeira
resultante da Guerra de 1914-18 e, em seguida, da crise econômica e da Segunda
Guerra Mundial. A Procuradoria Geral tenta remediá-la por investimentos diversi-
ficados em locais seguros (Suíça, Nova York e Londres), a compra de propriedades
(St Quentin Fallavier...) e produtos mobiliários. Mas, em 1946 foram constatadas
perdas de capital, mesmo que o balancete continue a ser muito positivo. Final-
mente, em 1958 os produtos comerciais, que tinham sido um recurso muito im-
portante, chegaram ao seu final.

O poder financeiro então mudou pouco a pouco do Conselho geral para as
províncias, como evidenciaram os Capítulos de 1946 e 1958. Apesar de os recursos
da administração geral basearem-se principalmente em uma carteira de valores e
imóveis de rentabilidade aleatoria, estes muitas vezes precisam ser postos à venda
quando eles não são necessários para o funcionamento do Instituto133. No entanto,
a prosperidade do pós-guerra permite ainda ao Economato geral pesados investi-
mentos, tais como a construção da Casa Mãe em Roma, a partir de 1958.

ANEXO 1: A Administração Geral em 1907-1958, p. 440

133 É, talvez, significativo que a província da China, posta em dificuldade pela chegada dos comu-
nistas, não tenha sido ajudada diretamente pela administração geral, mas pelas províncias.
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134 Há, entretanto, uma exceção importante nesse julgamento: é a curta instrução sobre o Espírito
de Oração (T. 10, p. 143-152. Circular de 10/5/1902) que nos apresenta uma visão notavelmente pro-
funda da oração, distante do peso insistente das instruções do Ir. Luís Maria.

135 Circulaires, T. 10, p. 366, Circular de 12/12/1903.

13. 

TRANSMITIR O ESPÍRITO 
DO INSTITUTO

As Circulares são uma poderosa forma de manter a unidade do Instituto e lembrar
que o Instituto, antes de ser uma sociedade de professores e administradores de
obras escolares, é um corpo de essência espiritual. Entre 1860 e 1879 o Ir. Luís
Maria elaborou uma forte síntese da espiritualidade marista que, com as obras do Ir.
João Batista, servirá como uma referência por um bom tempo até o fim do século
XX, ocultando em boa parte a tradição das origens que só começaram a ser estudadas
a partir da década de 1950; as cartas do Padre Champagnat só serão publicadas em
1985, e as cadernetas do Ir. Francisco ainda esperam para ser editadas.

Tendo entrado em L’Hermitage em 1845, o Ir. Teo-
fânio carece de uma autoridade espiritual baseada no
contato direto com o Fundador. Além disso, ele se apega
rapidamente à internacionalização e à função educativa
da Congregação. Suas circulares mais importantes, for-
temente inspiradas pela pedagogia salesiana, portanto,
importando-se com a piedade nas escolas e as tarefas
extras-escolares. Os textos Pontifícios são sistematica-
mente publicados. A causa de beatificação do Padre
Champagnat e muitas histórias de viagens ao redor da
terra enchem numerosas páginas. A época do Ir.  Teofâ-
nio é doutrinariamente bastante pobre134. Com ele nós
deixamos o tempo dos grandes intérpretes para entrar
naquele dos revisores.

A Circular de 12 de dezembro de 1903135 ratificou
uma nova era no Instituto, porque a partir de agora é gobernado pelas Constituições,
definitivamente aprovada por Roma, em 27 de maio de 1903 e tão rapidamente
impressas, que em dezembro praticamente cada Irmão tem uma cópia. Como

33. Irmão Teofânio, 
Superior Geral.
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uma mudança tal pode perturbar os espíritos, o Irmão Teofânio lembra que elas
devem ser olhadas “não como uma obra puramente humana, mas como uma
obra divina [...] a expressão genuína da vontade de Deus para tudo que se refere
à nossa vida religiosa e às obras às quais nós nos haberemos de nos aplicar”. Tam-
bém “por causa do tempo conturbado em que vivemos”, elas são garantia de es-
tabilidade. E ele concluiu recordando que as antigas Regras comuns e de governo
permanecem em vigor, em tudo o que não contraria as novas Constituições.

Em 18 de março de 1905136 ele irá descrever o procedimento para os votos
temporários que põe fim à tradição do voto de obediência no final do noviciado.
Agora, dois meses antes do retiro anual, os Irmãos devem fazer um pedido por es-
crito ao Conselho provincial para emitir ou renovar seus votos e os professos per-
pétuos apresentam seu parecer sobre esses Irmãos ao Conselho. 

A contribuição importante do Ir. Stratonique (1907-1920)

Ele teve que administrar os problemas abertos por seu antecessor: secularização
e a assimilação das novas Constituições de 1903 que criaram um governo des-
centralizado. A esses dois temas juntam-se outros dois: o centenário do Instituto e
a Guerra. Esta é a razão porque, durante seu generalato, o Ir. Stratonique multiplicou
as instruções sobre as Constituições e a necessidade de retornar ao espírito das
origens. Convém, portanto, incidir sobre estes dois eixos pelos quais ele demonstrou
uma doutrina bastante pessoal.

Desde 31 de dezembro de 1907, 137 e na sequência do capítulo, o Ir.  Stratonique
dá detalhes sobre o Diretório geral, publicado em 1905, reprodução das antigas
Regras comuns e das Regras do governo postas de acordo com nossas Constituições
confirmadas definitivamente pela Santa Sé em 1903 e devidamente autorizadas
por Roma após verificação. Buscando conectar este Diretório às origens, declarou
que: “o conteúdo deste livro difere pouco das Regras e das Constituições cujo se-
gundo Capítulo geral teve que se ocupar em 1852”.

O Instituto tem, portanto, duas obras legislativas: as Constituições, cuja alteração
é reservada à Santa Sé; e o Diretório, mais detalhado, mas que “não recebeu e
não deve receber a confirmação da Santa Sé”. Ele é modificável pelos Capítulos
Gerais que podem lhe adicionar os estatutos capitulares. Em outro lugar, esta Cir-
cular apresenta (p. 260) certo número de artigos modificados, confirmados ou no-
vos, obra do último Capítulo, na qual notamos, no artigo 616, um esforço tímido
para se adaptar à diversidade de países e províncias:

Nos países onde se reconhece necessário vestir fora de casa um hábito diferente
daquele prescrito pelas Constituições, a forma deve ser, em todos os lugares, con-
forme o modelo aprovado pelo Conselho geral.

136 Circulaires, T. 10, p. 515. Circular de 18/3/1905
137 Circulaires, T. 11, p. 257, Circular de 31/12/1907.
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Em 2 de fevereiro de 1909138 o Ir. Stratonique começa uma série de Circulares
(1912-14, 1916) sobre o tema das Constituições, sempre com a data da festa da
Apresentação139. Dirigindo-se aos Irmãos, noviços e postulantes, ele estabeleceu
um histórico das Constituições desde 1817, o regulamento diário dos dois primeiros
Irmãos “como um primeiro elemento da Constituição” e os novos regulamentos
dos seis primeiros Irmãos em 1819 “como uma Constituição mais completa e
mais desenvolvida” [...]: “era a vida em comum em tudo e em todos os lugares”.

O estabelecimento do hábito religioso e dos votos em 1826 é, para ele, uma
terceira fase, que lhe permite uma crítica contra os Irmãos que não seguem o uso
das meias de pano, ainda estabelecido pelo Fundador e confirmado pelos Capítulos
há oitenta anos. Em seguida, ele analisa a Regra de 1837, o Capítulo de 1852-54.
Mencionando a aprovação provisória das Constituições pela Santa Sé, ele reco-
nhece que houve aí “várias dificuldades de aplicação” por causa de um longo pe-
ríodo de espera de quarenta anos antes da aprovação final em 1903.

Haveria umas boas observações a se fazer sobre esse histórico. Mas, ele cons-
truiu um discurso progressivo das Constituições suficientemente convincente, que
conecta fortemente com aquele do Fundador e dos primeiros Irmãos.

Constituições inalteráveis

Em 2 de fevereiro de 1911140 sua Circular responde a uma objeção altamente
significativa: “as circunstâncias atuais mudaram muito as coisas; é importante ter
isso em conta”. Para o Ir. Stratonique é necessário negligenciar “as situações tran-
sitórias que o Bom Deus abreviará em sua misericórdia; o princípio é, e permanece
sempre o mesmo, porque Deus não varia em sua santa vontade”. Adaptar as
regras é, portanto, construir sobre a areia.

E ele, em seguida, faz uma série de comparações das quais a mais significativa
é sobre o sistema planetário, cujos astros se movem, acredita ele, “de acordo com
leis bem conhecidas, sem jamais se desviar da rota traçada pelo Criador e sem
nunca se colidirem”. Da mesma forma, as Constituições das ordens religiosas são
“o mecanismo vital de sua organização” que é garantia contra a decadência en-
quanto forem fiéis “sob todos os climas do mundo”.

Para ele, então, a perseverança dos religiosos - que se tornara o tema central
de sua circular - está ligada à estrita observância das Regras e Constituições:
“quais foram as causas destas deserções infelizes? Quase sempre elas são encon-
tradas em infracções mais ou menos numerosas e mais ou menos persistentes, re-
lacionadas com as Constituições e as Regras.” E os argumentos bíblicos, os ensi-

138 Circulaires, T. 11, p. 335, Circular de 2/2/1909.
139 A intenção espiritual é manifesta, mas o Ir. Stratonique parece não tê-la explicitado. Nós

podemos ver aí o exemplo da Sagrada Família se submetendo à lei divina. 
140 Circulaires, T. 11, p. 485, Circular de 2/2/1911.
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namentos de seus antecessores e os episódios da história do Instituto são utilizados
para apoiar esta afirmação.

Esta doutrina explica-se parcialmente devido à ansiedade diante da baixa per-
severança dos Irmãos. Mas é basicamente um verdadeiro sistema teológico-filo-
sófico fixista formulado com clareza: qualquer evolução ou adaptação para os
tempos e lugares é corrupção. E a sacralização das Constituições assimiladas a
um novo evangelho não é outra coisa senão a adaptação do Instituto à teologia e
à eclesiologia romanas, considerando a Igreja como sociedade perfeita, transcen-
dendo as vicissitudes humanas e estabelecida, de direito ou de fato, como amante
da verdade e da estabilidade, à imagem de Deus. É também uma teoria em conflito
com a história da construção da regra, mas o Ir. Stratonique parece não dar muita
atenção a ela. 

Mesmo que o Ir. Stratonique saiba que não deve ir
até o fim dos seus princípios, considera que seu dever
de superior é de combater uma forma de pensar e
uma prática dos Irmãos pouco inclinados a endossar
uma visão também radical, que ele considera como
uma infidelidade que impede o Instituto a atingir o ní-
vel de prosperidade que Deus espera dele. Em 2 de
fevereiro de 1912141, comentando o artigo 144 das
Constituições142, ele exorta de novo os Irmãos a uma
regularidade impecável, geradora de abundantes vo-
cações. Para ele, na verdade, não só não há nenhuma
contradição entre rigidez doutrinal e missão apostólica,
mas, pelo contrário, a primeiro condiciona a segunda.

Em 2 de fevereiro de 1914143 o Ir. Stratonique insiste
novamente nestas Constituições inalteráveis e que têm
“nisso alguma semelhança com o Decálogo” em um
mundo em que tudo passa. Como ele teme que “a di-

versidade de climas, línguas, costumes, formas de governo” em que se encontra o
Instituto vão alterar seu espírito, ele procura condenar “a negligência e o desprezo
pelas pequenas coisas e a facilidade em violar as Constituições”.

A Guerra parece tê-lo impedido de continuar, ano após ano, uma instrução so-
bre as Constituições. No entanto, ele a retomou em 2 de fevereiro de 1916144 tra-
tando longamente da obediência e condenando sem apelação “a tendência à
igualdade, ao nivelamento, reivindicações de liberdade sem controle, ataques re-
petidos e sem medida contra qualquer pessoa que detém uma parte de autoridade

141 Circulaires, T. 12, p. 7, Circular de 2/2/1912.
142 Que impôs ao Superior-geral de exigir de todos a observância das Constituições, de procurar o

bem espiritual dos Irmãos e de fazer chegar o Instituto “ao mais alto grau de prosperidade possível
para a glória de Deus”.

143 Circulaires, T. 12, p. 323. Circular de 2/2/1914.
144 Circulaires, T. 13, p. 165-188. Circular de 2/2/1916.
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34. Irmão Stratonique,
Superior Geral
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social”. Contra esta orgia libertária e igualitária, além da Imitação de Cristo e da
História do Instituto, ele invoca Dom Gay (1815-1892), certamente um dos seus
mentores, que é um dos grandes autores espirituais do século XIX, mas também
uma personalidade muito conservadora.

A Circular de 19 de março de 1919145 aparece como um equilíbrio inquieto e
certa admissão de fracasso, depois de uma Guerra “da qual nós sentimos mais ou
menos a reação em todas as partes do mundo.” Seria ela uma espécie de testamento
espiritual dedicado ao seu sucessor no final de um mandato particularmente
difícil? Em todo caso, ele se inspira, explicitamente, na primeira Circular do Ir.
Luís Maria, de 17 de dezembro de 1860, que tinha um programa de restauração
em três pontos: piedade, caridade fraterna, regularidade perfeita. Parece que o Ir.
Diogène, e o Conselho-geral eleito pouco tempo depois, tentaram, com seu
próprio estilo e tendo em conta as diferentes circunstâncias, colocar em prática
seu programa.

Champagnat e os primeiros Irmãos

Na preparação do centenário aparece um Ir. Stratonique bastante diferente da-
quele guardião zeloso das Constituições e, em alguns aspectos, contraditório. Na
Circular de 19 de março de 1908146 ele convida os Irmãos para se prepararem
para o evento por uma Novena de anos para aumentar o espírito de piedade, de
regularidade, de fervor... “que reinava entre nossos primeiros Irmãos.” No entanto,
havia uma visão original da espiritualidade marista parcialmente independente
dos Irmãos João Batista e Luís Maria. No restante dessas circulares preparatórias,
ele desenvolve três eixos:

145 Circulaires, T. 14, p. 223-256. Circular de 19/3/1919 (T.)
146 Circulaires, T. 11, p. 295. Circular de 19/3/1908.

1 - As virtudes maristas essenciais; 

2 - Os Irmãos modelos destas virtudes focalizando 
uma virtude central: a dedicação;

3 - A importância da literatura ascética do Instituto 
que deve ser profundamente assimilada. 

Começamos por um quadro com os dois primeiros eixos:  



152

147 Ver informação biográfica em Lettres T. 2, p. 304-305. 
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TEMAS TRATADOS NAS CIRCULARES E MODELOS

DATAS CONTEÚDOS TRATADOS MODELOS

6 jun 1908
(Circulares
T. 11,  p. 314)

“pensar, falar, agir, como
pensava, falava e agia 
o Venerável 
Pe. Champagnat”

Ir. Jérôme 147

25 abril de 1909
(Circulares 
T. 11, p. 395)

Imitação de Champagnat:
homem de oração, 
da regra, do zelo, 
de mortificação, 
de dedicação

24 mai de 1910
(Circulares 
T. ??, p. ???)

Espírito de fé 
do Fundador 
(2ª parte de sua Vida)

18 maio de 1911 
(Circulares 
T. 11, p. 558)

Dons do Espírito Santo: 
“a força cristã” e 
“o santo temor de Deus”

Irs. Francisco, Luís, Lourenço, 
João Batista, Estanislau, Luís Maria,
Jerônimo, Boaventura

22 de abril 1912 
(Circulares 
T. 12, p. 118)

Prática da presença 
de Deus e o zelo

24 de maio 1913 
(Circulares 
T. 12, p. 259)

Mortificação Irs. Luís, Estanislau,  Damião, 
Crisóstomo,  Boaventura, Leão,
Cassiano, Ribier,  Pascal, Timóteo,
João Cláudio, Filógono.

24 de maio 1914 
(Circulares 
T. 12, p. 505)

Temor de Deus em geral;
temor de Deus na educação,
“centro de gravidade 
moral” da educação 
(Dom Bosco) 

Irs. Francisco, Luís, Jerônimo, 
João Pedro, Luís Maria

1° junho de 1915 
(Circulares 
T. 13, p. 98)

Espírito de piedade

2 de fevereiro de 1916
(Circulares 
T. 13, p. 130)

Fé, fervor e força.

Fonte: Circulaires do Ir. Stratonique.
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Nesta lista de nove Circulares, dois temas são recorrentes: o temor de Deus e
a mortificação da qual ele lamenta a negligência. Sobre o medo: “Infelizmente!
no meio onde muitas vezes temos que viver, como este sentimento não enfraque-
ceu? Não há ainda certas regiões onde este santo temor é desconhecido?”148. Em
24 de maio de 1914149 ele evoca uma lembrança de sua viagem entre Beirute e
Esmirna, citando as palavras de um Coronel muçulmano que conheceu no barco
e que declara ingovernável um povo que não foi educado no temor de Deus. E ele
concluiu que, se muitas crianças educadas por nós abandonam qualquer prática
religiosa, é que não receberam este “centro de gravidade moral” que possuíam
como ponto alto centenas de Irmãos formados no tempo do P. Champagnat a
quem ele conheceu. Na mesma Circular ele lembra que a Circular sobre o inferno,
a última do Ir. Luís Maria, é o seu verdadeiro testamento espiritual (p. 508).

Quanto à mortificação, em 24 de maio de 1913150, ele ataca os Irmãos que
consideram os exemplos antigos demasiado perfeitos e cita, de bom grado, o pro-
vérbio: “outros tempos, outras maneiras”. Ele se refere inclusive às penitências
corporais (cilício, disciplina) que ele lamenta porque seus usos  desaparecem.
Mas esses dois temas, eminentemente austeros, são compensados por uma virtude
que para ele parece principal: a dedicação ao Instituto que ele acha estar num
grau eminente entre os Irmãos que ele dá como exemplo.

Revisitar o patrimônio espiritual marista

Na Circular de 6 de junho de 1908151, que lança a novena de anos, o Ir. Stra-
tonique recomendou aos Irmãos um estudo dos nossos livros ascéticos (8 títulos)
e faz parte de seu projeto de livro sobre “A prática da dedicação no Instituto dos
Pequenos Irmãos de Maria durante o primeiro século da sua existência”. Em 2 de
fevereiro de 1913152, tratando de dois artigos das Constituições sobre a hora do
estudo religioso ou ascético, e sobre o silêncio, dois pontos que são muito negli-
genciados nas comunidades, o Ir. Stratonique dá uma ideia do que ele considera
uma boa cultura ascética.

Em primeiro lugar, há as obras clássicas, entre elas: L’homme religieux e o
Connaissance et amour de N.S.J.C., do P. Saint Jure, a Perfection chrétienne, de
Rodriguez, e finalmente, um pouco mais recente: Les vertus chrétiennes, do P.
Valuy, jesuíta, como os dois primeiros, mas do século XIX (1808-1869)153. Quanto

148 Circulaires, T. 11, p. 558. Circular de maio de 1911.
149 Circulaires, T. 12, p. 521. Circular de 24/5/1914.
150 Circulaires, T. 12, p. 259. Circular de 24 de maio de 1913.
151 Circulaires, T. 11, p. 314. Circular de 6/6/1908.
152 Circulaires, T. 12, p. 175-204. Circular de 2/2/1913.
153 Ver Dicionário de Espiritualidade, T. 16, col. 221-222. Benoît Valuy nasceu em Rive-de-Gier,

perto de l’Hermitage. É um grande pregador de retiros sacerdotais e dos Exercícios de Santo Inácio,
conhecidos por muitos livros, três dos quais se referem particularmente às comunidades religiosas, e
cujo livro mencionado acima, publicado em 1863, teve várias reedições. 
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aos livros ascéticos do Instituto, é um “tesouro inestimável”, dos quais ele dá treze
títulos (p. 183). E ele aproveitou a oportunidade para anunciar o projeto de publicação
da coleção das Circulares que será criada para o centenário do Instituto. Ele vislumbra
ainda a publicação “dos extratos da correspondência e das notas íntimas do venerável
Irmão Francisco”, um pouco esquecido até então e parece ser um dos primeiros a
revalorizar: “veremos até que ponto ele viveu do sobrenatural”.

154 Circulaires, T. 11, p. 315. Circular de 6/6/1908.
155 Circulaires, T. 12, p. 183. Circular de 2/2/1913.
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REVALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO ESPIRITUAL MARISTA

OBRAS 1908154 OBRAS 1913155

1 - Vida do Venerável  1 - Os princípios de perfeição 
Marcelino Champagnat (1ª edição de 1855)

2 -  Avisos, ensinamentos e sentenças 2 - A Vida do Venerável Fundador 
(diversas edições) (1ª edição 1856)

3 - Panegíricos do V. Fundador 3 - Avisos, ensinamentos, sentenças
(1ª ed. 1868; 2ª ed. em preparação)

4 - Biografias de alguns Irmãos 4 - O bom superior (1ª ed. 1869)

5 - Notícias biográficas 5 - Biografias de alguns Irmãos 
(1ª ed. 1868)

6 - Princípios de perfeição 6 - Notícias biográficas

7 - Circulares, (principalmente 7 - Panegíricos do V. Fundador (1897)
dos Irs. Francisco e Luís Maria)

8 - Diretório geral 8 - Diretório da sólida Piedade
(parte das regras comuns) (1905) (1ª ed. 1863)

9 - Meditações sobre a Encarnação 
(Ir. João Batista, 1875)

10 - Meditações sobre a Paixão 
(Ir. João Batista, 1870)

11 - Maria ensinada à juventude

12 - Meditações sobre a Santa Virgem

13 - Coleção das circulares

Fonte: Circulaires do Ir. Stratonique.
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O Ir. Stratonique evoluiu em sua escolha de uma lista canônica dos escritos
maristas, como indica a comparação das listas das Circulares de 1908 e 1913
acima. Nesta última data, as comunidades são exortadas a ter esses livros em nú-
meros adequados em uma prateleira especial da sua biblioteca. Mas é bem difícil
saber se suas exortações produziram muito efeito, porque essas obras são geral-
mente mais antigas ou bastante elementares. Ainda assim, podemos incluir o Ir.
Stratonique entre aqueles que têm um conhecimento íntimo das nossas fontes, as
quais ele sabe, de certa forma, reviver, especialmente por associar sistematicamente
os primeiros Irmãos a Champagnat.

Na circular de 2 de janeiro de 1917, seu “resumo histórico do Instituto,
durante seu primeiro século”156, desenvolve uma teologia da história com base
na Providência divina: “Deus criador e preservador de todas as coisas, preside
todos os eventos [...], Ele conduz todas as coisas na direção do bem maior de
seus filhos”. Sua narrativa da Fundação e desenvolvimento do Instituto, portanto,
visa destacar esta Providência na obra em favor dos Irmãos Maristas, favorecendo
alguns momentos mais importantes aos seus olhos. Insiste na coincidência entre
o nascimento do Padre Champagnat e a exploração dos Estados Gerais que inau-
gurou a revolução Francesa, Deus suscitando o remédio para o mal. Ele atribui
grande importância à tia religiosa do fundador, Irmã Thereza, fazendo dela o ins-
trumento de sua iniciação cristã. Ele evoca a narrativa do chamado de Champagnat
ao sacerdócio, em seguida, passa quase sem transição para seu encontro com a
criança agonizante aos pés do Pilat. E, de todos esses eventos, ele tira uma lição
toda voltada à circunstância:

Quando a sucessão dos acontecimentos humanos parece puxar tudo, quando
nossas almas são levadas pela angústia diante dos males presentes ou do medo de
futuros males que fazem duvidar, lembremo-nos que é Deus quem, com a areia
da praia, quebra as ondas... 

Depois o Ir. Stratonique passa para a ação providencial de Deus sobre a fun-
dação e desenvolvimento do Instituto. Lembra a vocação de Ir. Luís, as preocu-
pações do Ir. Francisco, Ir. Luís Maria e Ir. Estanislau frente à morte do Padre
Champagnat. Mas, o mais original desta evocação é o ano de 1883, data provi-
dencial porque o Capítulo157 decide consagrar o Instituto ao Sagrado Coração. E
é ao Sagrado Coração que o Ir. Stratonique atribui a inspiração dos superiores
para romper com a política do Ir. Luís Maria privilegiando a França, aceitando
enviar Irmãos para Seychelles e depois para o Canadá, à Espanha... Também em
1903 “estava tudo pronto para receber todos aqueles que quisessem colocar sua
vocação em segurança”.

A circular de 24 de maio de 1917158, que prevê como fruto dos retiros do ano:
“Um aumento do espírito sobrenatural no Instituto em geral e em cada um dos

156 Circulaires, T. 14, p. 4-29. Circular de 2/1/1917.
157 Sob a inspiração do Ir. Amphiloque Deydier, mestre de noviços em Varennes, mas certamente

sustentado pelo Ir. Stratonique. 
158 Circulaires, T. 14, p. 58-80. Circular de 24/5/1917.
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seus membros”, completa esta breve história evocando, em detalhes, algumas
grandes figuras de Irmãos do passado159.

Coerência de uma doutrina?

Por seus escritos, o Ir. Stratonique mostra-nos bem onde se situa o problema
básico do pensamento dos superiores: uma teologia mais platônica do que cristã,
considerando a estabilidade como divina e o tempo como corrupção. Também a
Igreja, imagem da sociedade celeste, deve manter-se firme em sua resistência à
mudança: transtorno passageiro, simples, que a divina providência corrigirá mais
cedo ou mais tarde, para o benefício daqueles que permaneceram firmes.

Felizmente, essa metafísica que, basicamente, é a negação da história e tende
para uma negação da encarnação, é fortemente atenuada pelo espírito da frater-
nidade e a estima por um Instituto percebido como uma linhagem espiritual que
ele desejou mais conhecido e apreciado. É por isso que, no final do seu genera-
lato,160 o Ir. Stratonique projetará ainda a redação de um livro de ouro da dedica-
ção161. Sua tentativa de unificação da espiritualidade marista não é realmente
convincente, porque sua concepção providencialista da história, à moda de Bos-
suet, não tem consistência real em face de um ideal de estabilidade inabalável.
Mas sua concepção do Instituto como fraternidade parece certa.

Entre lucidez, conservacionismo e abertura

Os traços contraditórios do ensino do Ir. Stratonique serão encontrados até
1958 através de Circulares, muitas vezes mais matizados, em função da persona-
lidade de cada um dos superiores e também porque, em um mundo onde os
eventos aceleram-se, ele torna-se cada vez mais incongruente para afirmar que
não há nada de novo sob o sol.

159 Irs. Luís, Francisco, Lourenço, Doroteu, Estanislau, Damião, Boaventura, Leão, Eliseu, Nicetas,
Attale, Octavius, Pascal.

160 Circulaires, T. 14, p. 293-300. Circular de 24/5/1919.
161 Em Nos supérieurs (1953), p. 310, o Ir. Jean-Emile declara que o projeto foi abandonado

porque: percebemos logo que essas narrativas assemelham-se muito (provenientes de testemunhas so-
licitadas) e, multiplicando-se iriam formar um texto muito pouco variado para merecer a impressão.
Mas o argumento parece estranho porque uma síntese poderia bem ser tirada deste dossiê que, após o
Ir. Jean-Emile, desapareceu. 
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Um Irmão Diogène prudente (1920-1942)

Com ele, temos a impressão de estar perto do Ir. Teofânio: poucas Circulares de
verdade, mas publicação de muitos documentos papais. Poucos pensamentos pes-
soais, o Ir. Diogène confessou que tomou um determinado livro ou conferência
que lhe agradou. Não é falta de doutrina, como veremos, mas o problema é, sem
dúvida, como o caso do Ir. Teofânio, mais complexo. Ambos, de fato, governam
depois de Superiores Gerais prolixos e devem levar em conta certo cansaço de seu
público. Por outro lado, podem parecer incomodados por um conceito fixo da es-
piritualidade marista: como as origens são estabelecidas de forma definitiva pelos
livros oficiais do Instituto e pelas Regras, por que repetir indefinidamente? Eles se
consagram, portanto, àquilo que lhes parece obter novidade: os documentos papais
e obras sobre a espiritualidade de seu tempo. O biógrafo do Ir. Diogène162 considera
suas circulares “menos solenes [do que aquelas do Ir. Luís Maria], mas não menos
sólidas e menos práticas”. Em suma, “escritas para a sala de conferências”.

Quando ele apresenta textos mais pessoais, o Ir.
Diogène parece ser contraditório ao seu próprio modo.
Assim, sua Circular sobre a vocação,163 de 25 de de-
zembro de 1921, afirma esta como uma verdadeira pre-
destinação (p. 518), à qual o chamado não pode se es-
quivar, mesmo que ele não tenha feito voto. Mas esta
doutrina é parcialmente explicada na atmosfera do pe-
ríodo pós-guerra, onde os Irmãos mobilizados relutam
em retornar, enquanto que o Instituto é afetado por
uma contestação dos antigos princípios, então geral,
nas sociedades do pós-guerra.

A Circular de 25/12/1923, sobre o que constitui a
essência da vida religiosa, é de grande abertura. É talvez
o texto mais sutil do Ir. Diogène, que tenta formular
uma nova doutrina sobre a secularização, mencionada
diretamente (p. 84), pela primeira vez164. Como, no Capítulo de 1920, a seculari-
zação francesa foi reconhecida e os Irmãos do México são confrontados com uma
secularização ainda mais violenta, põe-se a pergunta: o que é essencial na vida re-
ligiosa? À qual o Ir. Diogène responde, da forma mais tradicional, que o religioso
não é do tempo e que “nós devemos ser no segundo século de nossa existência tal
como eram nossos predecessores”. Mas ele acrescenta um pouco mais adiante:

O essencial é o do ser interior165, bem entendido, é a santidade, a virtude pes-
soal. O resto não é sem importância, mas é o acidental [...] O essencial do reli-

162 Nos supérieurs, Lyon, 1953, p. 396.
163 Circulaires, T. 14, p. 515-536. Circular de 25/12/1921.
164 O Capítulo de 1920 tem uma comissão sobre a secularização, mas suas atas (T. 14, p. 411-453)

não a mencionam, possivelmente com a finalidade de evitar eventuais consequências. 
165 O ”do” parece demais. Dever-se-ia dizer “é o ser interior”.

35. Irmão Diogène, 
Superior Geral
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gioso166 é para nós um apoio infalível se nós o possuímos em grau suficiente; […]
a prova foi feita experimentalmente, especialmente nos países onde nossos Irmãos
atravessaram a perseguição ou a revolução. […] Para uma congregação espalhada
nas cinco partes do mundo, é muito raro que a perseguição ou a revolução não a
prejudicasse em um ponto ou outro.[...] Portanto, é sábio mantermo-nos prontos
para a luta, e de pedir a Deus para nos poupar, em todas as circunstâncias em que
podemos nos encontrar, as graças necessárias para lhe permanecer fiel.”

Em suma, a vida religiosa ideal é atemporal, mas, encarnada no tempo e
lugares difíceis, ela deve distinguir entre o intangível e o acidental (o hábito...)
que pode ser sacrificado. Embora em termos velados e um pouco embaraçado, o
Ir. Diogène reconhece, assim, na secularização e na adaptação, certa legitimidade.
Mas ele tira disto apenas tímidas consequências: “o espírito da vida religiosa” ba-
seia-se sempre sobre a exata observância das regras. E conclui com uma acusação
contra as violações da pobreza e o abuso das visitas, para não mencionar uma
chamada de atenção sobre o espírito mundano em sua forma mais tradicional.

Esta relativa abertura teve efeitos práticos? Pelo menos podemos ver que os Ir-
mãos do México e os Irmãos espanhóis, enfrentando os governos secularizados,
não pensam mais em deixar seu país em massa, mas tentam agir sacrificando os
sinais exteriores de pertença.

A segunda Circular do Ir. Diogène, que me parece merecer um comentário, é
a de 24 de maio de 1926, sobre o espírito do Venerável Pe. Champagnat167, na
qual ele compara L’Hermitage ao mosteiro de Clairvaux, ainda impregnado com
a memória de São Bernardo. É neste lugar, reverenciado pelos Irmãos de todas as
partes do mundo (p. 433), onde se respira “como uma atmosfera de santidade”,
que o Ir. Diogène intercede pelos Irmãos ameaçados de perseguição em vários lu-
gares. Para se preparar para qualquer eventualidade, convida-os para reproduzir
as virtudes do Fundador seguindo a ordem dos capítulos da segunda parte de sua
Vida: Espírito de fé...

Esta retomada das virtudes fundadoras parece de interesse secundário. No en-
tanto, ela demonstra fortemente a ligação, com um século de distância, entre o
sentimento do Fundador, que viu L’Hermitage como a cidade mística de Maria,
destinada a se expandir sobre toda a terra, e o pensamento do discípulo que vê a
promessa ao mesmo tempo realizada e ameaçada. 

Uma transição conservadora (1942-46)

O intervalo de quatro anos (1942-1946) entre o Ir. Diogène e o Ir. Leônidas é
gerenciado pelo Ir. Michaëlis e, em seguida, pelo Ir. Marie-Odulphe. As cinco Cir-
culares que eles produziram estão longe de ser irrelevantes. Mas, mais uma vez, a

166 Em itálico no original.
167 Circulaires, T. 15, p. 432-465, de 24/5/1926, Circular do Ir. Diogène, que me parece merecer

um comentário, é a sobre o espírito do Venerável Pe. Champagnat.
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agitação e as Guerras suscitam antes de tudo uma vontade de restauração. Então,
o Ir. Marie-Odulphe fixa para o dia 24 de maio de 1945168 a intenção de “tudo
restaurar no espírito do Venerável Fundador pelo culto da regra”. Na secularização,
na Guerra de 1914-18, nas perseguições em vários países, e na segunda Guerra
Mundial, ele vê a ocasião de uma baixa religiosa que deve ser corrigida por um
mergulho nas suas energias espirituais. Parece-me uma resposta um pouco limitada
para os desafios dos novos tempos. Também os anos 1942-46 parecem estar em
relativa ruptura doutrinal com a moderação do Ir. Diogène.

Lucidez e tradição: o Ir. Leônidas

De 1946 a 1958, ele realizou um grande esforço
doutrinal. Se a ideia de restauração permanece fun-
damental para ele, ela está aberta à ideia de adapta-
ção, particularmente na formação. Preocupado com
a baixa perseverança dos Irmãos, ele queria dava-lhes
de novo uma forte identidade marista, feita de amor e
estima pela sua vocação. A Circular-chave sobre este
assunto parece ser a de 8 de dezembro de 1952, inti-
tulada: “Nós somos religiosos, Pequenos Irmãos de
Maria” na qual ele trata do espírito religioso e do es-
pírito Marista. Onde ele mostra originalidade é nas
causas do relaxamento do espírito religioso: a perse-
guição, o serviço militar ou o trabalho obrigatório169;

mas, também, a grande proteção da qual o Instituto usufruiu por parte das auto-
ridades em vários países, portanto sua expansão demasiada rápida, e um pessoal
insuficiente. É reconhecer que os problemas do Instituto vêm parcialmente de
um crescimento mal controlado da Congregação já denunciado por alguns no
Capítulo de 1932.

Na segunda parte, sobre as “fontes do espírito religioso e Marista”170, o Ir. Leô-
nidas dá a síntese que, na sua opinião, contém o espírito marista: a Vida do Fun-
dador, as Regras, o Avis, leçons, sentences, as Notícias Biográficas, as Circulares
dos primeiros superiores e o Bulletin de l’Institut. Ele adiciona ainda, um pouco
mais adiante, mas claramente em segundo lugar: o Guia das Escolas, o Bon Supé-
rieur, a Perfection Chrétienne, as Meditações do Ir. João Batista, o catecismo sobre
a Virgem Maria. Portanto, é um esforço para discernir na tradição o que continua
a ser fundamental daquilo que é secundário ou ultrapassado.

168 Circulaires, T. 19, p. 351. Circular de 24/5/1945. 
169 Serviço de Trabalho Obrigatório (STO) que constrangia os jovens dos países sob a ocupação

alemã a ir trabalhar na Alemanha para a economia de guerra. 
170 Circulaires, T. 21, p. 113. Circular de 8/12/1952.

36. Irmão Leônidas,
Superior Geral
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Com a Circular de 8 de dezembro de 1948171 sobre a direção espiritual, ele
evoca um velho problema. Sabemos, com efeito, que em 1890 o decreto Quae-
madmodum da Santa Sé proibiu aos superiores de congregações laicais de exigir
a conta de consciência de foro interno e que a direção espiritual feita pelos assis-
tentes foi abandonada em seguida. O Ir. Leônidas (p. 96) abranda os efeitos desta
proibição e encoraja o retorno da direção. 

Sobre a perseverança172, ele apresenta uma interessante síntese histórica do
problema, depois de ter sublinhado que a vocação é basicamente um mistério e
um problema relevante da liberdade e da fé, o que rejeita uma doutrina da pre-
destinação, então formulada pelo Ir. Diogène, e dá um lugar central para a pessoa.
Mas, sua análise das causas de deserção e os remédios aí tratados, por serem in-
teligentemente formulados, não trazem basicamente nada de novo, mesmo que a
4ª parte (p. 25...) forneça, pela primeira vez, um resumo dos argumentos daqueles
que se retiraram. A doutrina do Ir. Leônidas, no domínio central da vocação,
parece ao mesmo tempo aberta e clássica: não há nenhum questionamento sobre
a responsabilidade da instituição como fator importante ou decisivo desta escolha.
A saída de um Irmão é um problema para ele, mas não para a instituição. 

O Ir. Leônidas dá, portanto, a impressão de um superior que tem percebido
que a prosperidade aparente do Instituto esconde as falhas internas profundas que
ele, às vezes, descreve com precisão. Em uma medida difícil de determinar, ele
prepara as reformas significativas do capítulo de 1958.

Abertura do Ir. Charles-Raphaël

O Capítulo de 1958173, tendo como programa de renascimento do espírito do
Bem-aventurado Fundador por um fervor religioso mais intenso, um zelo mais eficaz
e uma vida de família mais íntima, não é uma ruptura com o tempo do Ir. Leônidas.

As duas primeiras Circulares do Ir. Charles-Raphaël, tratando do zelo e da vida
de família, parecem clássicas, mas, uma mudança de tom surge com a Circular de
8 de dezembro de 1960, sobre as Regras Comuns, que foram reformuladas. Na
parte que trata de “Nossas tradições a conservar” (p. 501-504), o Ir. Charles-
Raphaël reformula o espírito da Congregação, recordando que: “havia nele (Cham-
pagnat), em primeiro lugar, uma preocupação apostólica” e que se “o pensamento
de fundar um Instituto religioso seguiu quase imediatamente”, este não foi o pri-
meiro. Assim, “é nestas duas direções que é preciso procurar o que é essencial na
obra do Bem-aventurado Fundador”. Tais observações são francamente novas por-
que, depois do Ir. João Batista, concebeu-se que a vida religiosa veio primeiro e o
zelo em segundo lugar. Também vimos quanto, de 1903 a 1946, o apostolado é
geralmente concebido como algo subordinado à regularidade.

171 Circulaires, T. 20, p. 91-118. Circular de 8/12/1948.
172 Circulaires, T. 22, p. 739. Circular de 24/5/1957.
173 Circulaires, T. 22, p. 322-358. Circular de 24/5/1959.
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Essa mesma parte da Circular traz mais uma grande novidade, pelo título: “Es-
piritualidade que ele oferece aos Irmãos” que é, do meu conhecimento, o primeiro
uso oficial do termo “espiritualidade”. E a definição que se segue a este título está
longe de ser trivial porque o Ir. Charles-Raphaël recorda que “a vida dos Irmãos
deve ser imbuída do espírito Mariano”, ou seja, as virtudes de Nazaré: humildade,
simplicidade e modéstia, que estão relacionadas com o nosso modo de vida e o
nosso apostolado. Anexado ao espírito de família, esta definição de espiritualidade
marista reunifica em torno do espírito de Nazaré, principalmente aquele desen-
volvido pelo Pe. Colin mais que pelo Padre Champagnat, um espírito marista que
muitas vezes isolava o apostolado da vida religiosa. Por este breve texto, o Ir.
Charles-Raphaël revela-se um profundo conhecedor da espiritualidade marista e,
provavelmente, o primeiro a formulá-la em termos novos, depois de um longo pe-
ríodo de repetições mais ou menos felizes.

A abertura do Concílio, em 1962, dividiu em dois o generalato do Ir. Charles-
Raphaël e, em 1963-64, ele apresenta uma grande Circular, em quatro partes,
como o surpreendente título: “Preservação e crescimento do Instituto”. Parece
singularmente deslocada e, por assim dizer, conservadora, em um período em
que os eventos conciliares perturbam a paisagem religiosa. Mas é preciso vê-la
como a vontade, de um superior responsável, de lidar com uma exaltação que
ameaça levar tudo. A Circular de 1º de maio de 1965 sobre “A fidelidade ao
espírito da nossa vocação e lei da adaptação” tem, em qualquer caso, esta preo-
cupação uma vez que seu próprio título evoca a necessidade de conciliar a fide-
lidade e a mudança. A terceira parte (p. 278...) tenta dar ao Capítulo geral iminente
normas sobre o que deve permanecer e o que precisa ser mudado.

Até 1946, com muitas nuances e diferenças nas sensibilidades, as Circulares
permanecem no eixo definido pelo Ir. Luís Maria e João Batista. O Ir. Leônidas
manifesta, não sem hesitação, a necessidade de abordar, com um novo espírito,
os problemas de fundo. Com o Ir. Charles-Raphaël impõe-se a ideia de uma
reforma que não vai ter tempo para realmente se expressar. No entanto, é signifi-
cativo notar que o Instituto começa sua mudança antes do Concílio, e que o
esforço para pensar essa mudança vem de um antigo mestre de segundo novi-
ciado.
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174 Regras de Governo (capítulo 14, 1ª parte, artigo 4)
175 Constituições de 1854, primeira parte, capítulo 14, 2ª sessão, trata dos meios a empreender

para conservar o Instituto, artigo 4.
176 Circulaires, T. 9, p. 222. Circular de 25/12/1897. 

14. 

O SEGUNDO NOVICIADO. 

Estabelecer uma escola de espiritualidade?

As Regras de Governo174 sobre o noviciado e as qualidades do mestre de novi-
ços175 previam, já em 1854, um segundo noviciado de 6 meses “para assimilar
mais perfeitamente os deveres da vida religiosa, para se afervorar na piedade e
para se formar particularmente nas sólidas virtudes”. Houve alguns ensaios de se-
gundo noviciado, sem continuidade, na época do Ir. João Batista, e esta instituição
só será verdadeiramente fundada nos últimos anos do século XIX.

Uma escola de dirigentes do instituto

O relatório de sua inauguração176 em 24 de outubro de 1897, na casa de
retiros Santa Maria (Clos Chandra), em Saint Genis-Laval, é uma oportunidade
para o Ir. Teofânio de fazer um discurso-programa, inspirado nas Constituições de
1854, mas também no Apóstolo São Paulo, convidando os noviços do segundo
noviciado para se aperfeiçoar “na ciência dos santos” por um conhecimento mais
íntimo do espírito de Jesus Cristo, de Maria e do Fundador. E ele conclui:

Então, cheios e animados do espírito de Jesus e de Maria, refazendo suas
virtudes em toda sua conduta e, portanto, mostrando-se os verdadeiros discípulos
e dignos filhos do Venerável Pe. Champagnat, vocês podem se apresentar a seus
Irmãos como suas cópias vivas e dizer-lhes: sejam nossos imitadores.

Para realizar esse programa altamente espiritual, os Irmãos dispõem de uma
biblioteca “na qual vocês encontrarão todos os livros que são exclusivos de nosso
Instituto”. E sua formação será complementada por palestras.
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A Circular de 2 de junho de 1899177 presta contas do encerramento dos exer-
cícios da 2ª sessão do Segundo Noviciado, seguida por trinta e três Irmãos, de 15
de outubro de 1898 a 26 de março de 1899, sob a direção do Pe. Petit s.j. e do Ir.
Augustalis, diretor do internato de Chagny, recentemente nomeado Assistente. O
mesmo volume evoca a sessão seguinte178, de 15 de outubro de 1899 (p. 554) a 8
de abril de 1900, seguido por 35 Irmãos, sob a direção do Pe. Petit e do Ir.
Flamien “da casa de Aubenas”. O discurso em tom inflamado de um noviço do
segundo noviciado, narrado pela circular, dá uma ideia do programa seguido:
“Pesquisamos em livros e circulares que são para nosso Instituto como obras-
primas, e encontramos tesouros inestimáveis”. Os noviços fizeram também traba-
lhos pessoais e coletivos sobre “temas de longo alcance e que requerem muito es-
forço”.

O encerramento dos exercícios de 15 de outubro de 1900 a 13 de março de
1901179, seguido por vinte e nove Irmãos sob os mesmos dois diretores, enfoca a
formação marista seguida: Vida do Padre Champagnat, livros do Ir. João Batista,
“as imortais Circulares do Ir. Luís Maria”, das quais são tirados os trabalhos escritos
comuns. O dia 23 de março de 1902 é o do encerramento da sessão seguinte180,
seguida por vinte e três Irmãos, que têm o mérito de descrever com precisão o
conteúdo de um caderno in quarto litografado, contendo 214 páginas, com “37
temas ascéticos e pedagógicos tratados por extenso”.  O encerramento, em 15 de
abril de 1903, 181 (vinte e sete consideráveis noviços) revestiu-se de importância
especial no momento em que a dissolução do Instituto na França é fatal. O
relatório salienta a importância da direção espiritual para melhor se conhecer e se
aperfeiçoar. Acima de tudo, evoca o ensinamento do Pe. Petit: “por quase três
meses ele nos colocou na escola de Jesus Cristo e o seu coração adorável”, em se-
guida, deu-nos palestras sobre as virtudes, a graça, a perfeição, os exercícios de
cada dia, o aperfeiçoamento das faculdades naturais. Foi o Ir. Flamien que asse-
gurou a direção sobre os assuntos relacionados ao Instituto.

O segundo noviciado reinicia-se em Grugliasco, de 17 de setembro de 1905 a
11 de março de 1906182. Pe. Hanrion, Marista, e Ir. Augustalis substituíram o Pe.
Petit e o Ir. Flamien. O encontro de Irmãos provenientes de diferentes pontos do
planeta não era simples e é preciso esperar até 1° de outubro para que o grupo es-
teja praticamente completo. O relatório sintetiza o ensino cristológico do Pe.
Hanrion. O Ir. Augustalis abordou a Mariologia e a história do Instituto, sem es-
quecer o Ir. Francisco e com uma ênfase particular sobre o Ir. Luís Maria “que nos
deu circulares que um Padre da Igreja poderia assinar”.

177 Circulaires, T. 9, p. 415. Circular de 2/6/1899.
178 Circulaires, T. 10, p. 554. Circular de 10/5/1902.
179 Circulaires, T. 10, p. 31. Circular de 18/5/1901.
180 Circulaires, T. 10, p. 159. Circular de 10/5/1902.
181 Circulaires, T. 10, p. 329. Circular de 15/4/1903
182 Circulaires, T. 11, p. 14. Circular de 30/5/1906.
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Em seguida, as Circulares falam pouco do Segundo Noviciado. O assunto
agora é do domínio do Bulletin de l’Institut (... 1909). Mas temos uma ideia
bastante precisa da teoria e da prática desta instituição que, em poucos anos,
torna-se uma verdadeira escola profissional da Congregação em um tempo em
que o voto de estabilidade parece não ser mais suficiente: a dedicação ao Instituto,
até o heroísmo, requer uma sólida formação para resistir às investidas de um
mundo agressivo. 

No volume VI da história do Instituto, o Ir. Marie-Nicet confirma dados anteriores
e lhes fornece alguns detalhes:

Fundado em 1897, o Segundo Noviciado ou grande noviciado, que deveria
durar seis meses, recebeu primeiro os membros mais importantes do Instituto - di-
retores e professores dos alunos maiores - de todas as províncias, para confirmá-
los no espírito de fé, na oração, no recolhimento e na humildade. Esses exercícios
benéficos foram interrompidos em 1903 pela perseguição e a perda das obras na
França. Foram retomados em Grugliasco, de forma um tanto sumária, em 1906,
mas eles não aconteceram em 1907, tanto por causa do grande movimento do
Capítulo Geral como por falta de lugar e de organização da nova casa-mãe. 

De 23 de agosto de 1908 a 2 de fevereiro de 1909 aconteceu uma sessão de
quarenta grandes noviços sob a direção do Ir. Paulo Maria, antigo provincial da
Espanha. O Ir. Marie-Nicet cita suas províncias de origem (mas não necessariamente
a sua nacionalidade): oito do Canadá e EUA; cinco de Constantinopla, quatro da
Bélgica e do Norte; três do Brasil Central, dois da Espanha; dois da China e do
México; um da Colômbia e da Síria e finalmente, “nove ou dez secularizados da
França”.  Para o Ir. Marie-Nicet, que fez parte desta sessão, uns 20 deles “são reli-
giosos muito promissores” os quais os superiores desejam promovê-los a postos
importantes. E de fato ele menciona:

Um histórico, um tanto aproximado, mas interessante, realizado em 1964
pelos grandes noviços, recorda os altos e baixos e o espírito desta instituição183:

Irmão Marie-Odulphe: futuro Assistente

Irmão Antonin: futuro provincial da China

Irmão Louis-Marie: futuro ecônomo geral

IIrmão Gaëtan: futuro provincial de Aubenas

Irmãos Joseph Philomène e futuros provinciais 
Joseph Félix: de Saint Genis-Laval

Irmão Louis-Patrice: futuro fundador na Rodésia

Irmão Henri Emile e Marie-Anicetus: futuros mestres de noviços…

183 Bulletin de l’Institut, T. 26, n. 194, p. 180, de abril de 1964, 



Saint-Quentin-Fallavier

Saint-Genis-Laval

Grugliasco
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37. FUNCIONAMENTO DOS SEGUNDOS NOVICIADOS DE 1897 A 1942

?

33

33,39,23,27

40

2 sessões ano ?

1sessão: 6f./3 meses

nenhuna sessão

3 sessões

sessão mais curta

37 sessões

11 sessões

1897-1898

1898-1899

1899-1903

1905-1906

1907

1908-1909

1909-1910

1910-1912

1912-1913

1913-1916

1917

1920-1939

1940

1942

1918

1919

1920

Fonte: Sintesi do Ir. André Lanfrey a partir do Bulletin de l´Institut, T. 26, n. 194, p. 180, abril 1964.
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Embora as intenções do Ir. Teofânio tenham sido
suficientemente claras sobre a finalidade e o funcio-
namento desta obra de formação continuada, as cir-
cunstâncias impuseram diversas acomodações. Além
disso, a função de diretor do Segundo Noviciado
começou a ser firmemente estabelecida somente
com o Ir. Marie-Odulphe, em 1910. E ele recorda,
em 1920, que “durante e após a guerra foi reduzido
o Segundo Noviciado para três ou quatro meses, a
fim de proporcionar a um maior número de Irmãos
desmobilizados o benefício de se refazer na vida in-
terior antes de retomar seu trabalho apostólico”. Fi-
nalmente, uma mudança no sentido do voto de es-
tabilidade também terá grandes efeitos.

Voto de estabilidade 
e Segundo Noviciado

No Capítulo de 1907, o Ir. Stratonique provocou
um debate “concernente ao chamado dos Irmãos
professos ao voto de estabilidade”: 

Roma queria, ao que parece, que todos os Irmãos
fossem admitidos para este voto após 10 anos de
profissão perpétua, desde que eles fossem chamados
pela decisão do Conselho Geral, após a proposição
do Conselho provincial, nos termos do artigo 61 das
Constituições. A Santa Sé não admite o que ela con-
sidera como uma categoria privilegiada.

O uso do condicional mostra a relutância do re-
dator, e certamente da maioria, frente à vontade ro-
mana. Também “esta simples troca de pontos de vista
termina sem a expressão de nenhum voto”, mas dis-
cretamente, o Conselho geral vai concordar em ex-
pandir a elite, o Segundo Noviciado, tornando-se a
antecâmara do voto de estabilidade.

Capítulo de 1920: 
um projeto de Segundo Noviciado

O Ir. Marie-Odulphe propôs um capítulo suple-
mentar ao Diretório que é um manifesto particular-
mente elevado da espiritualidade Marista, situando-
se na linha das Constituições de 1854 e do programa

Ir. Michaëlis

Ir. Agustalis

Ir. Flamien

Ir. Paul-Marie

Ir.  Marie-
Odulphe

Ir. Avit

Ir. Charles-
Raphäel
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elaborado pelo Ir. Teofânio em 1897. Vale a pena citá-lo extensivamente.

Art. 1º. O objetivo do Segundo Noviciado é fornecer, aos Irmãos
professos perpétuos, um meio de reafervorar-se na piedade, de apro-
fundar o conhecimento dos deveres da vida religiosa e formar-se
mais perfeitamente nas sólidas virtudes.

Art. 7º. O programa espiritual teórico e prático do Grande Noviciado,
traçado no artigo 1º, resume-se em três pontos. Em primeiro lugar,
reafervorar-se na piedade. […] Para a prática, o que deve dominar
no Grande Noviço é um ardente, um insaciável desejo de conversar,
mesmo sem interrupção, com Deus.

Art. 8º. Em segundo lugar, ele se aprofundará mais perfeitamente nos
deveres da vida religiosa, especialmente da natureza, das obrigações
e das vantagens dos votos e das Regras [...] preparando-se assim,
para se tornar um modelo e um defensor da regularidade na sua Pro-
víncia.

Art. 12. Do Segundo Noviciado, tornado assim, uma “escola do co-
ração”, o noviço deverá sair todo abrasado pela salvação das almas.
Como muitas tarefas têm, até então, contaminado a pureza de seu
zelo, ele deverá descobri-la pelo exame e a sinceridade do coração,
para que o precioso ouro de seu futuro apostolado não tenha mais
nenhuma mistura e que somente o fogo tão puro do amor divino
abrase sua alma...

Art. 14. Em resumo, esforçar-se para se tornar homem de oração, da
regra e da sólida virtude: este é o fim especial, a finalidade próxima
do Segundo Noviciado. […] No Segundo Noviciado faz-se o seu fu-
turo, a sua eternidade.

Art. 15. A duração do Segundo Noviciado é de cinco meses. Há ge-
ralmente duas sessões por ano: a primeira, de 20 de fevereiro ao do-
mingo mais próximo de 20 de julho, a segunda de 20 de agosto ao
domingo mais próximo de 20 de janeiro. Um retiro de oito dias terá
lugar uma ou duas semanas após a abertura de cada sessão e um trí-
duo no final.

Art. 16. O Irmão diretor do Segundo Noviciado terá em grau eminente
as qualidades requeridas do Mestre de Noviços. Além disso, é ne-
cessário que tenha adquirido uma cultura geral e conhecimentos pe-
dagógicos e religiosos amplamente desenvolvidos; será cheio do es-
pírito do Instituto, muito experiente nos caminhos espirituais e no
governo de religiosos.

O Capítulo aprovou este capítulo, por unanimidade, compreendendo
vários componentes:

Mística: escola de santidade, religião do coração, alma abrasada
pelo amor divino, a presença de Deus, combate espiritual.  

Ascética: sólidas virtudes, renúncia, oração. 
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Institucional: a regra, a obediência, a indiferença frente às funções... 

Apostólica: para os jovens Irmãos e os jovens.

É, nem mais nem menos, um projeto de escola de espiritualidade Marista.
Mas, para um programa tão elevado convém a um grande número de Irmãos,
contudo a duração desta refontização não é muito curta? Em qualquer caso, o sis-
tema será aplicado durante o período entre guerras, mas num espírito de elitismo
moderado.

O Irmão Avit: regra viva

Pode-se, talvez, falar de um período de ouro do Segundo Noviciado de 1920
a 1939, anos marcados pela altíssima estabilidade de seu diretor: o Ir. Avit. Seu
obituário184, excede o tom edificante deste gênero literário e dá sobre ele informa-
ções valiosas. Ele nasceu em 1871, nos Alpes Marítimos, entrou no Colégio de
Digoin em 1884185. Em 1896, com a idade de dezenove anos, foi para Beirute,
certamente para escapar do serviço militar. Lá permaneceu até 1911, primeiramente
como professor, em seguida, sendo prestigiado diretor do colégio. Seu biógrafo
sublinha suas grandes qualidades: trabalho, firmeza... mas também seus grandes
defeitos. Seu Segundo Noviciado, em 1911-12, é para ele uma oportunidade para
uma verdadeira conversão:

184 Notices Biographiques, T. 7, (1952-1958), n. 176, p. 124.
185 A cronologia de sua vestição e de suas primeiras funções na província de Varennes parecem

pouco confiáveis.

38. Grupo 
do Segundo
Noviciado
“N.D. du 
Bon Conseil”,
em 1930.
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Ele se culpa dos excessos de mortificações exteriores, sem dúvida, mas, sobre-
tudo, de um tom impositivo e de rupturas, uma espécie de superioridade, tom
desdenhoso, às vezes, para com as pessoas menos favorecidas de dons naturais:
esta obstinação nas ideias que quase não podia suportar a opinião dos outros;
esta intransigência, este rigor mais inclinado a afastar as almas em vez de ganhá-
las para Deus. […] Desta análise abrangente de seus defeitos de caráter e as dis-
torções que têm até agora marcado sua atividade, vai ser o ponto de partida de
uma restauração moral e de uma transformação que ele quer completa, de um
impulso vigoroso para triunfar, com absoluta confiança em Deus e uma esperança
incansável que ele chama de suas ‘velhas servidões’.

Ele substitui o Ir. Marie-Odulphe na primeira sessão do Segundo Noviciado,
em 1912, mas depois fez estudos de filosofia na Universidade de Friburgo, antes
de se tornar diretor do escolasticado da província de St Genis-Laval, em St Gin-
golph, Suíça. Um câncer, tratamento com rádio, afetou, em seguida, sua saúde e
reduziu, talvez, sua mobilidade. Finalmente, de 1920 a 1938, dos quarenta e
nove aos cinquenta e sete anos, ele dirigiu trinta e sete sessões do Grande Novi-
ciado por onde passaram 1100 Irmãos.

Sua conversão em 1911, sem dúvida, melhorou seu caráter, mas seu biógrafo
descreve sua espiritualidade como fundada sobre o espírito de sacrifício, um amor
à regra levado para a prática dos pequenos detalhes, um espírito de piedade ba-
seado sobre a Eucaristia, a devoção à Paixão, a Maria e especialmente a São José.
Ele exalta também sua afabilidade e seu espírito de serviço. Mas, seus antigos no-
viços, que o veneram como um santo, estimam-no mais do que o amam. Ele re-
presenta, em sua pessoa, o ideal do Irmão Marista conforme os Irmãos estáveis da
sua geração. Além disso, ele acessa a função de mestre dos grandes noviços na
hora em que nasce para os Irmãos um espírito diferente, forjado pela guerra e
pelas mudanças que ela causou.

Com o Ir. Marie-Odulphe primeiro, depois o longo diretorado do Ir. Avit, diretor
do Segundo Noviciado, embora não previsto nas Constituições, faz de seu titular
um tipo de assistente não oficial, e do Segundo Noviciado, uma peça central da
formação contínua do Instituto. Em todo caso, os grandes noviços de 1964 fazem
um relato estatístico interessante destas sessões:

St Genis-Laval: 1897-1903 - 6 sessões e 174 Irmãos

Grugliasco: 1905-1920 - 514 Irmãos

Grugliasco: 1920-1939 - 37 sessões de aproximadamente 
trinta Irmãos cada, somando um total aproximado
de 1100 Irmãos. 

A biografia do Ir. Charles Raphaël186 nos dá alguns detalhes sobre o funciona-
mento do Segundo Noviciado durante o período entre guerras. Depois de 20 de
agosto de 1920 até 1927, o Ir. Avit teria animado uma dúzia de sessões com a

186 Ir. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984), 8éme. Supérieur général de l´Institut
des Frères Maristes, Roma, 1988, p. 102. 
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ajuda do Ir. Amphiloque, antigo mestre de noviços e antigo provincial da Síria,
em seguida sem ajudante até a chegada do Irmão Charles-Raphaël como submestre,
em fevereiro de 1935. Nesta data, dois Padres Maristas, Roguin e Lambezat, estão
ligados à obra. O Ir. Charles-Raphaël, então professo perpétuo desde 1926, fez
seu Segundo Noviciado muito jovem (33 anos) de 20 de fevereiro a 20 de julho
de 1933. O grupo é então de trinta e nove grandes noviços provenientes de de-
zessete províncias espalhadas nos cinco continentes.

O Ir. Charles-Raphaël discretamente reformador

Tendo emitido o seu voto de estabilidade em 20 de agosto de 1936, apenas
dez anos depois de seus votos perpétuos, o Ir. Charles- Raphaël foi nomeado
mestre dos grandes noviços em 15 de julho de 1938. Mas, por causa da guerra,
ele dirigirá apenas duas sessões e será nomeado, em agosto de 1939, diretor de
Grugliasco; depois, em dezembro de 1941 ele se tornou o visitador das casas de
formação da Itália constituída distrito.

Segundo o Ir. Paul Sester187, ele trouxe “a flexibilidade frente a certa rigidez
[...]. a compreensão e razão em uma regularidade mais ou menos formal [...] a
ciência pedagógica na catequese tradicional, [...] finalmente o apostolado consi-
derado meio de santificação, tanto quanto a ascese severa”.

Como os superiores consideravam muito esta obra do Segundo Noviciado,
eles tentam reiniciá-la em Saint Quentin Fallavier, com o Ir. Avit que dirigiu uma
sessão de 14 de setembro de 1942 a 2 de fevereiro de 1943. Assim que a guerra
terminou, o Ir.  Charles-Raphaël foi convocado para St Genis-Laval, em junho de
1945, e retorna a St Quentin Fallavier, em 20 de agosto de 1945, para abrir a 64°
sessão do Segundo Noviciado.

Multiplicação dos Segundos Noviciados

De 1945 em diante pode-se falar de uma nova era do Segundo Noviciado,
marcada pela diversidade de línguas e lugares. A existência de um Segundo Novi-
ciado único da língua francesa, e ademais instalado na mesma casa que o Conselho
Geral, tornou-se inadequado. St Quentin Fallavier, que recomeçou a funcionar
sob a direção do Ir. Charles-Raphaël depois do Ir. Régis-Aimé, passou um tempo
às províncias espanholas. Em 1953, foi estabelecido um Segundo Noviciado de
nove meses, sob a direção do Ir. Henri Noé (Marcel Colin) enquanto o Segundo
Noviciado clássico estava organizado em Saint Paul-Trois-Châteaux, sob a direção
do Ir. Fernando Luís e José Gaudence.

187 Ir. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984), 8éme. Supérieur général de l´Institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p. 33.
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De 1947 a 1958 o segundo noviciado em Grugliasco foi reconstituído sob a
direção do Ir. Charles-Raphaël primeiro, depois pelos Irmãos Fernando Luis, Juan
Maria, Fabiàn Gregorio, acolhendo, sobretudo, os Irmãos de língua espanhola.
Assim, a Congregação tem, pela primeira vez, dois Segundos Noviciados. Em se-
guida, o Segundo Noviciado hispânico funcionará na Espanha, em Sigüenza. Em
1956, um Segundo Noviciado é estabelecido por um curto período de tempo em
Campinas, no Brasil, sob a direção do Ir. Roque Maria, futuro assistente, e o Ir.
André Cerise. Finalmente, outro, de língua inglesa, é criado na Suíça, em Fribourg,
em 1962.

Nesta data funcionam, portanto, quatro Segundos Noviciados clássicos corres-
pondentes às quatro principais áreas linguísticas da Congregação, destinados a
todos os Irmãos professos. Um Segundo Noviciado específico mais elitista e muito
internacional, continuando em Saint Quentin-Fallavier a tradição de antes de
1914.

O Instituto tem conseguido conciliar o elitismo e o prolongamento da estabili-
dade assumindo, embora tardiamente, uma concepção multicultural da Congre-
gação. Os grandes noviços de 1964 estimaram em torno de 4358 o número de Ir-
mãos que passaram por um Segundo Noviciado desde o início. Nesse mesmo
tempo, Saint-Quentin viu passar 993 Irmãos, e Saint-Paul-Trois-Châteaux 637.
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188 Bulletin de l’Institut, T. 23, n. 170 (abril 1958); p. 126, n. 175, julho de 1959.
189 Bulletin de l’Institut, T. 25, n. 185, janeiro de 1962, p. 36.
190 Bulletin de l’Institut, T. 25, n. 185, janeiro de 1962, p. 33.

15. 

EM VISTA DE UMA FORMAÇÃO 
MAIS EXIGENTE

Nos anos de 1955, a formação continuada pelo Segundo Noviciado já não é
suficiente e agora é preciso adicionar um nível mais alto. Este sentimento é com-
partilhado por outras congregações semelhantes uma vez que o Instituto Jesus
Magister é estabelecido na Universidade de Latrão pelas congregações laicais. No
seu primeiro retorno, em 21 de outubro de 1957, participam nove Irmãos das Es-
colas Cristãs, onze Maristas e um Marianista. Os cursos deste primeiro ano são
apenas uma preparação para a formação universitária propriamente dita, prevista
para outubro de 1958, e distribuídos ao longo de três anos, incluindo teologia, es-
critura sagrada, direito canônico, pedagogia, catequese188.

Em 1961-62, o Instituto Pontifício Jesus Magister contará com cento vinte e quatro
alunos de dez congregações e vinte e seis diferentes nações. O Colégio Internacional
Marista Jesus Magister compreende então trinta e seis Irmãos: dezesseis no primeiro
ano, cinco no segundo, seis no terceiro, quatro no quarto, juntos representam aproxi-
madamente um quarto do total de estudantes do Instituto Pontifício, enquanto cinco
outros Irmãos frequentam diversas universidades Pontifícias. Esses Irmãos provêm de
vinte e uma províncias e suas idades estão entre dezoito e quarenta e dois anos189.

O ano de espiritualidade

Em 15 de outubro de 1961 é criado em Roma o ano de espiritualidade190, em
continuidade com o noviciado de nove meses de Saint Quentin, cujo diretor per-
manece o Ir. Henri Noé (Marcel Colin). Reúne dezesseis Irmãos de vinte e cinco a
quarenta anos, de dez países, principalmente da América Latina. Em seu discurso
inaugural, como fizeram anteriormente o Ir. Teofânio e o Ir. Marie-Odulphe, o Ir.
Henri-Noé elabora um programa ambicioso:



O Bulletin de l’Institut191 nos diz que no final do ano cada Irmão, depois de um
estudo aprofundado dos livros do Instituto “nos quais se descobre riquezas às
vezes insuspeitas”, escreveu uma tese “sobre um dos múltiplos aspectos da santidade
do nosso Bem-aventurado Fundador”192. O Ir. Marcel Colin conduzirá o ano de es-
piritualidade até 1964, quando for eleito provincial de Saint Genis-Laval193.

191 Bulletin de l’Institut, T. 25, n. 186, abril 1962, p. 110
192 Um resumo sucinto de cada uma das teses é dado no Bulletin. 
193 Bulletin de l’Institut, T. 26, n. 195, julho 1964, p. 226-27.
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É bom estabelecer um pensar marista, porque nosso apostolado tão delicado e
nosso desenvolvimento global exigem cada vez mais, uma vida dominada pelo espírito
e não absorvido pelas necessidades imediatas”. […] Esta obra não é um Segundo No-
viciado propriamente dito, ou um Jesus Magister resumido, mas um centro de estudo
da nossa vida espiritual, dando “conceitos justos e abrangentes, dinâmicos e seguros,
assimiláveis e vivos, um julgamento leal do pensamento sinceramente marista.

O grupo de professores é de alta qualidade:
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39.  PROFESSORES DO “INSTITUTO JESUS MAGISTER” (EM ROMA)

Ir. Alessandro fms Direito canônico

Pe. Evode Prof. no J.M. franciscano Sagrada Escritura

Pe. Wladimir Prof. em Latrão e J.M. Teologia dogmática
Boublik

Ir. Marcel Colin fms Ascética Marista 
e os votos

Pe. Patrick s.m., prof. de sociologia Mariologia
Corcoran em Latrão

Pe. Bernard Redentorista Teologia moral
Häring 

Ir. Sébastiani Antigo Assistente Geral Teologia do estado 
religioso

Pe. Louis Marie OMI Teologia ascética
Simon

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 25, n. 185, p. 33.



175

Sigüenza e o Escorial

Sobre o Segundo Noviciado em língua espanhola, temos uma boa documen-
tação graças à biografia do Ir. Basilio Rueda194. Ele é aberto provisoriamente em
Sigüenza, em 10 de janeiro de 1965, sob a direção do Ir. Nicolás Ramirez. O Ir.
Basílio chegou aí como submestre em abril e aí pronunciou seu voto de estabilidade
em maio. Desde a segunda sessão, que começou em julho, ele se tornou Mestre
dos grandes noviços. Os Superiores escolheram-no porque “ele preencheu as
condições deste período Conciliar: abertura para os novos tempos, renovação e
adaptação da vida religiosa, em uma palavra: aggiornamento”.

No dia 6 de janeiro de 1966 o Segundo Noviciado foi transferido para El
Escorial e foi lá que o Ir. Basílio deu suas coordenadas, que estabeleceram “uma
metodologia dinâmica: círculos de estudo, painéis, pesquisas, audiovisuais”...
Aparecem novos temas: sexualidade, afetividade e vida consagrada, maturidade
humana, problemas sociais... Mas ele não teve tempo de dirigir mais do que
cinco sessões para uma centena de Irmãos no total: delegado de sua província
para o Capítulo Geral de 1967, foi eleito Superior geral, em 24 de setembro. Esta
é a segunda vez que um mestre do Segundo Noviciado torna-se Superior geral,
mas a primeira em que um Irmão passa diretamente para a segunda função. Este
fato é devido à personalidade excepcional do Ir. Basílio, mas também às mutações
geradas pelo Concílio.

194 Ir. José, Flores Chepo, Lumière et flammes d’une vie. Frère Basilio Rueda, traduzido ao francês
pelo Ir. Gabriel Michel, sem menção de ano nem de editor. Cap. 17, p. 121-133.

40. Curso de
espiritualidade
em El Escorial
(Madri), 1964.
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Dos Segundos Noviciados aos Centros de Espiritualidade

Além disso, perfila-se outra época de formação continuada: o Bulletin de l’Ins-
titut195 observa que, por causa do capítulo, em 1968 somente funciona o noviciado
de Friburgo. Mesmo que uma retomada das atividades tenha sido anunciada, a
fórmula tradicional parece condenada.

O tomo XXIX do B.I. concede, além disso, pouca atenção aos Segundos Novi-
ciados, mas o termo “centro de espiritualidade” substitui este do “Segundo Novi-
ciado”. O Nº 211196, em julho de 1970, apresenta fotos de membros dos “Centros
de formação superior” do ano de 1969-70 muito significativas de uma evolução
em curso. Os Irmãos do Centro Champagnat, novo nome do ano de espiritualidade,
bem como os de Friburgo e Saint Paul estão, quase todos, em roupas civis. Sobre
a foto do Jesus Magister, apenas um terço dos Irmãos estão em roupa civil e em El
Escorial (2 sessões) quase todos os Irmãos estão de batina. Na prática, a continui-
dade com os Segundos Noviciados é certamente forte, mas a mudança de nome

195 Bulletin de l’Institut, T. 28, n. 208, maio de 1968, p. 79.
196 Bulletin de l’Institut, 29, n. 211, julho 1970, p. 77.
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41. A vida diária 
do Segundo Noviciado, com bom humor.
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significa mais do que uma nova etiqueta: um novo espírito em um contexto de
perturbação. Digamos para concluir que, por volta de 1970, encerra-se a história
dos Segundos Noviciados criados pelas decisões de 1920.

A vida nos Segundos Noviciados

Tentando apresentar uma aproximação menos cronológica e mais sistematica-
mente qualitativa, servimo-nos da biografia do Ir. Charles-Raphaël197 que nos dá
alguma informação sobre o funcionamento no tempo do Ir. Avit. Na chegada en-
tregava-se ao mestre dos noviços relógios e carteiras, e os trabalhos eram distri-
buídos. O jogo de bola era obrigatório. Durante a sessão, cada grande noviço
estava sujeito à prática do “espelho”: ele recebia a lista escrita dos defeitos elabo-
rada por seus coirmãos. Tudo isso era interrompido por alguns dias de férias, con-
cedidos pelo Superior-geral. Não parece que os grandes noviços eram então obri-
gados, como no início, a elaborar trabalhos pessoais sobre Instituto. 

Em todo caso, bem antes do final do diretorado do Ir. Avit, este sistema pareceu
obsoleto e sua substituição pelo Ir. Charles-Raphaël, na véspera da guerra, parece
ser devido à necessidade de rejuvenescer um velho quadro: nascido em 1871, o
Ir. Avit era espiritualmente um homem do século XIX. E uma testemunha citada
pelo Ir. Paul Sester198 emite um diagnóstico severo: “tornou-se urgente remediar
uma concepção na base de constrangimento, de rigorismo ultrapassado, de espi-
ritualidade impregnada de medo, de depressão”.

O Ir. Charles-Raphaël, portanto, empenhou-se em alterar o espírito do Segundo
Noviciado, mas com cautela, diante de superiores um pouco temerosos: seu bió-
grafo observa suavemente que ele “iria até satisfazer sua intenção mesmo que
nem sempre ela tivesse sido explicitada”199. Ele suprime o corte do cabelo, os pas-
seios em três, “mais constrangedores que repousantes” e “esta vigilância de picui-
nhas, criadora de hipocrisia”. Mediante proposta dos grandes noviços, o jogo de
bola é substituído pelo voleibol. E, de maneira geral, era apreciada a cordialidade
do novo mestre de noviços.

O caderno de um grande noviço de 1947200 dá uma boa ideia do seu ensina-
mento: sobre oitenta palestras, catorze foram dedicadas à Cristologia, especialmente
à doutrina do corpo místico; nove sobre a mariologia; nove sobre a oração e a
meditação; oito sobre as virtudes teologais e, no final da sessão, sete sobre o

197 Ir. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984), 8éme. Supérieur général de l´Institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p. 49.

198 Ir. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984), 8éme. Supérieur général de l´Institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p. 50

199 Ir. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984), 8éme. Supérieur général de l´Institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p. 50

200 Ir. Paul Sester, Frère Charles-Raphaël, (Jean Ergen 1900-1984), 8éme. Supérieur général de l´Institut
des Frères Maristes, Rome, 1988, p. 53
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apostolado. Além disso, três conferências sobre o homem e duas sobre a alegria
que pareceram novas. Mesmo que o Ir. Charles-Raphaël tenha dirigido poucas
sessões201, por meio dele veio um novo estilo e, sem que aparecesse muito, um
novo espírito.

Segundo noviciado e crescimento espiritual

Já vimos anteriormente que o Ir. Avit, quando do seu Segundo Noviciado em
1911, se encontrou muito perturbado com suas certezas anteriores e foi levado a re-
formar a sua espiritualidade. Temos uma impressão semelhante com o Ir. Charles-
Raphaël, encarregado de apresentar o relatório final da sessão de 20 de julho de
1934. Ele evoca com um pouco de humor o retorno a um ambiente monástico e os
ritos da semana: segunda-feira, o estudo da Vida do Padre Champagnat; sábado, as

conferências dos (sacerdotes) missio-
nários; no domingo, o comentário
da Regra... Mas ele também destaca
a agitação espiritual que podiam sen-
tir os grandes noviços e, sem dúvida,
ele mesmo:

Eis que ele vê finas rachaduras no
edifício de sua fé”... Quanto à per-
feição marista, “ele nunca a estimou
muito, justamente porque era a dele
e que acreditava conhecê-la bem”.
Ele descobre, então, os esplendores:
“o ideal torna-se mais claro a seus
olhos, cresce desproporcionalmente
na medida em que o estuda mais de
perto” [...] “Ele compreende, pouco
a pouco, que todas as suas misérias
podem servir de degrau para atingir
uma maior santidade.

Quantos Irmãos sentiram este tempo de noviciado como aquele de aprofunda-
mento descrito aqui? Em todo caso, os superiores, nós os vimos, consideraram o
Segundo Noviciado como uma instituição preciosa, necessária para a coesão do
grupo dos professos e fonte de conversão.

Mas os relatórios não são todos dessa qualidade e, muitas vezes, evocam como
principal resultado o desejo de melhor praticar e fazer praticar a regra. E mesmo
aquele da 100° sessão em Saint-Quentin, de 20 de agosto de 1963 a 20 de
fevereiro de 1964202, dá um pouco a ideia de férias devotas e de turismo piedoso: 

201 Duas em 1938-1939, três em 1945-1947, em St Quentin Fallavier, três em Grugliasco, até 20
de julho de 1948, quando de sua eleição como assistente.

202 Trata-se de um noviciado de língua espanhola em que estão representadas onze Províncias. 
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participação intensa na vida litúrgica, fervorosa celebração do mês do Rosário,
interesse continuado pela segunda sessão do Concílio Ecumênico Vaticano II,
sentire cum Ecclesia, peregrinações a lugares sagrados maristas, Hermitage, La
Valla, Marlhes, Le Rosey, relíquias vivas que fazem vibrar os corações por evocar
os tempos heroicos de nossas origens... Lembramos ainda os dias de descanso:
visita a Genebra, a Savoia e suas belas paisagens, a  Hautecombe203 onde aprecia-
mos a piedade dos ofícios beneditinos. Ars viu-nos rezar diante do Santo Cura; fo-
mos também nos prostrar diante da imagem de Fourvière, que viu tantas vezes
nosso bem-aventurado Padre Fundador”. “A sessão terminou com a visita à Casa
Geral e com a contemplação da beleza da Cidade Eterna. A bênção do Sumo
Pontífice foi o seu digno coroamento.

Na mesma época, a 21ª sessão do Segundo Noviciado em St Paul, que reuniu
os Irmãos de língua francesa da França, Canadá, Itália, Brasil, Madagascar é de
um tom diferente. O Pe. Boaventura, trapista, fez as instruções e a direção espiritual;
o P. Rondet, S.J., professor da Faculdade de teologia em Lyon, traçou, em quatro
conferências, um retrato da moderna Mariologia, através da atividade da Sociedade
Francesa de Estudos Mariais. O Pe. Brunon, superior do Seminário de Toulouse,
exegeta, explicou vinte Salmos. Os Conselheiros Ir. Gildo e Ir. Roque Maria falaram
sobre a educação, e o Irmão Superior geral fez uma conferência sobre o futuro do
Instituto. O relatório não diz nada sobre os trabalhos pessoais dos grandes noviços
nem  do  estudo das fontes espirituais maristas.

Na verdade, esses dois relatórios são complementares e os Segundos Noviciados
dos anos 1960 misturam, com efeito, tempos de repouso relativo, várias peregri-
nações, intensa vida litúrgica e aprofundamento espiritual. Certo culto da ascese
e da regra parece fortemente atenuado se se crê nestes relatórios.

Um balanço contrastante

A sistematização do Segundo Noviciado, portanto, criou certa banalização
que explicaria a preocupação dos Superiores para criar um nível mais alto, mais
perto do espírito que presidiu a criação do primeiro Segundo Noviciado, pouco
antes de 1900. Resulta que muitos Irmãos puderam, como adultos, abordar uma
formação espiritual e marista um pouco mais longa e dispor de tempo para traba-
lhos pessoais. Além disso, a multiplicação dos Segundos Noviciados contribuiu
para o surgimento de uma elite intelectual e espiritual na Congregação: entre os
formadores, dos quais muitos se tornaram em seguida superiores maiores, mas
também entre os Irmãos julgados menos capazes, que puderam, em torno de uma
quarentena, desfrutar de um momento de refontização sustentável e preparar-se
para tarefas de formação ou gestão.

203 Abadia beneditina.
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No entanto, deve ser observado um paradoxo: enquanto em 1903, em um Ins-
tituto onde o Segundo Noviciado não teve tempo de alterar em profundidade a
tradição anterior, o grupo dos professos e estáveis manifestara considerável resis-
tência. Na década de 1960-70, este outro grupo, aparentemente melhor formado,
vai se revelar mais frágil.

Uma parte da explicação parece-nos de ordem espiritual e cultural: em 1903,
a vida espiritual é ainda muito ascética e comunitarista. Por volta de 1960 passou-
se a uma concepção mais evangélica, mais litúrgica e mais individual da vida es-
piritual. E então, o Segundo Noviciado não propôs uma formação inicial elementar
e de pouca continuidade que, depois, não permitiu a muitos Irmãos alcançar uma
maturidade espiritual suficiente para aproveitar este segundo tempo de formação?
Quantos Irmãos falam do tempo do Segundo Noviciado como um estado de in-
fância espiritual no sentido pejorativo do termo?

É preciso, portanto, considerar a hipótese de que a Congregação tenha traba-
lhado muito tempo sobre dois esquemas de formação sucessivos e mal coordenados
entre si: uma massa de candidatos muito jovens, rapidamente formada e rapida-
mente no trabalho, deixando ao tempo decantar os elementos mais sólidos e mais
conformes, antes de propor uma formação mais autêntica que somado, dava um
tempo relativamente curto e que não podia beneficiar a não ser homens suficien-
temente maduros para dele se beneficiar? É aí que toma toda sua pertinência a
observação da comissão de formação do Capítulo de 1932: “A Congregação dá a
impressão de um exército cansado; é hora de descansar um pouco, restringindo
suas conquistas, sua extensão tornou-se muito rápida”.

Isto é exatamente o problema fundamental: o Instituto não sabe retardar o cres-
cimento de suas obras para acessar a uma consistência interna mais firme que lhe
proporcionaria uma formação inicial mais apurada e melhor articulada a uma for-
mação continuada. A partir de 1932 cada Capítulo Geral lamentar-se-á da baixa
perseverança, mas a causa interna deste problema não é realmente afrontada.

Há também o problema do formador: isso me parece claro que, de 1920 a
1938, os Superiores nomeiam e mantêm no lugar o Ir. Avit que assegura contra
ventos e marés um estilo de noviciado que corresponde cada vez menos à cultura
dos Irmãos, e isso faz perder parte de sua credibilidade espiritual: é um santo,
mas nem um pouco imitável. E foi necessária muita habilidade ao Ir. Charles-Rap-
haël para dar ao Segundo Noviciado um estilo menos restritivo. Na verdade, foi
após o Capítulo de 1958 e o Concílio que a situação se libertou francamente.

A Regra como substituto da espiritualidade

Os formadores do noviciado ou Segundo Noviciado eram todos homens pro-
fundamente espirituais. Mas o tipo de culto da Regra que transparecia no projeto
de 1920, e muitos outros textos, aponta para uma espiritualidade que os faz con-
siderar que a salvação é uma instituição constituída uma vez por todas e como
um reflexo do mundo celestial, imóvel e intangível. Daí, o mais extremo - e o
mais coerente - um culto exacerbado da Regra e um horror à mudança. É verdade
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que formadores como o Ir. Charles-Raphaël evitaram situações de ruptura do sistema,
compensando o que é rígido por modificações de pequenas coisas, de qualidades
pessoais e uma caridade indulgente. Mas no fundo é apenas uma diferença de estilo.
O Segundo Noviciado do período entre guerras é um lugar de alta espiritualidade-
estruturada com suas riquezas, mas também com um verdadeiro imobilismo.

Uma escola de espiritualidade, de qualquer maneira?

A leitura da Circular sobre a Fidelidade, do Ir. Basílio, porém convida-me a abrandar
a imagem anterior do Segundo Noviciado, por causa de testemunhos dos Irmãos que
incluem o Segundo Noviciado entre “os tempos fortes de oração e graça oferecidos
ou procurados” (p. 415) como retiros, experiências em meio focolarino ou renovação
carismática... serviram para atravessar as armadilhas da idade madura. Dez depoi-
mentos, de aproximadamente 27 que evocam o Segundo Noviciado, falam dele como
um tempo de conversão, de um novo começo ou saída de problemas pessoais graves:
“O Segundo Noviciado abriu-me os olhos”, disse uma das testemunhas.

No entanto, é preciso reconhecer que a pesquisa básica do Instituto não veio
dos formadores espirituais, mas principalmente de iniciativas individuais (P. Zind,
G. Michel, S. Farrell...) e no campo da história. Assim, o Ir. Quentin Duffy, Vigário
geral, tratando em 1980, “Da espiritualidade Marista segundo nossas Constituições”204

pode saudar o trabalho dos historiadores do Instituto, mas adicionou: “até agora ne-
nhuma pessoa se dedicou ao estudo da espiritualidade em profundidade”.

Tal afirmação merece pelo menos ser matizada porque, salvo considerar a es-
piritualidade Marista como atemporal, os historiadores Maristas têm renovado o
conhecimento do contexto espiritual das nossas origens. E o trabalho dos forma-
dores (Ir. Henri Noé205...) e de estudantes, tiveram o valor real, mas sem o benefício
de um ambiente apto para apreciá-los. Usando um vocabulário econômico, nós
diríamos francamente que pode ter havido, talvez, uma demanda insuficiente, em
vez de uma falta de oferta de espiritualidade Marista. Mas é outra maneira de re-
conhecer que os Segundos Noviciados não foram realmente os fatores de eclosão
de uma escola de espiritualidade.

Sem dúvida, os Segundos Noviciados difundiram o espírito e o carisma Maristas.
Como escolas de espiritualidade, seu papel revelou-se mais limitado, uma vez
que sua função se reduzia à lembrança de um espírito e uma norma já definidos.
E do ensinamento emitido nas Circulares pode-se dizer a mesma coisa. Este será,
portanto, um grande choque cultural após 1967, quando se trata de relativizar a
Regra para dar um lugar central à espiritualidade, porque cada um será convidado,
não só para se recordar das coisas já encontradas, mas para reinterpretar uma tra-
dição mais problemática, mas também mais viva do que se acreditava.

204 Bulletin de l’Institut, T. 31, n. 220, p. 101. Junho de 1980.
205 Por exemplo, Sur les pas de Marcellin Champagnat. Méditations maristes, Centre Champagnat,

N.D. de L’Hermitage , 1958, 240 p. 
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206 Circulaires, T. 11, p. 328-333. Circular de 11/11/1908 e Introdução do n. 1. 
207 Circulaires, T. 16, p. 327. Circular de 24/5/1929; Bulletin de l’Institut, T. N. 76 (1929), p. 197-200.

16. 

UMA LENTA EVOLUÇÃO 
CULTURAL E ESPIRITUAL

A primeira edição do Bulletin de l’Institut é publicada em janeiro de 1909. Este
tem a função de salvaguardar a unidade entre Irmãos “espalhados em quase todas
as regiões do globo e separados muitas vezes por distâncias enormes”206. A revista
aparecerá a cada dois meses e incluirá quatro seções: “um conteúdo de ordem re-
ligiosa em relação ao tempo e as circunstâncias”; “alguns temas de pedagogia”; as
obras do Instituto; os falecidos. Mas, a Circular que anuncia a revista declarou que
este plano continua a ser muito flexível e faz um apelo à colaboração de todos. Por
conseguinte, é uma revista de fundo e de informações, sendo ao mesmo tempo
órgão oficial do Conselho Geral. Esta tríplice tarefa não será fácil de administrar.

Um reflexo de meio século de vida do instituto

O exame dos números de 1909 a 1930 permite emitir uma primeira visão de
conjunto. O assunto, intitulado “Direção religiosa” torna-se, a partir do número 7
(de janeiro de 1910), “Religião e vida espiritual”. Rapidamente, a seção “Ecos e
notícias” completa aquela das obras.

O tempo do Ir. Dalmace (1862-1929)

O editor-chefe e alma do Bulletin será, até 1929, o Ir. Dalmace, secretário-
geral. Duas notícias apresentam esse personagem207. Originário de Ardèche, mas
pertencente à província de St Paul-Trois-Châteaux, ele permaneceu muito tempo
como professor nos cursos superiores de St Genis-Laval, preparando Irmãos ao di-
ploma superior. Lecionou literatura, mas também geografia e línguas, aprendendo
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sozinho o espanhol, o italiano, o inglês e o latim.
Além disso, ele compôs uma série de livros didáticos
da coleção FTD, participando até na elaboração de
obras para o Oriente e a Espanha. Portanto, um inte-
lectual e um homem de escritório, muito discreto e
caseiro. Embora não capitular, mas presente em Gru-
gliasco, ele foi eleito no Capítulo de 1907 para o cargo
de secretário-geral.

Sua eleição inesperada para este posto é uma con-
sequência do projeto do Bulletin de l’Institut. O Ir.
Dalmace tinha as qualidades desejadas para tal função
e também, devido à sua posição anterior como for-
mador, uma rede de informantes potenciais. Seu bió-
grafo detalha um pouco as suas múltiplas atividades:

Ele assumiu quase sozinho a direção e, muitas vezes, a elaboração do Bulletin
de l’Institut. Sem dúvida, de todos os pontos do mundo, chegavam-lhe comunica-
ções, mas seu gosto apurado e seu desejo de nada publicar que não fosse realmente
digno do Instituto, seguia tudo atentamente, muitas vezes fazia recopiar e refazer
tudo que lhe chegava. A coleção conta, no momento, mais de seis mil páginas e
forma um verdadeiro tesouro para a nossa família religiosa.

O ritmo elevado de edição não pode ser mantido. Já em 1912 passou-se de
seis para cinco edições anuais. Durante a guerra de 1914-18, o Ir. Dalmace con-
segue manter pelo menos três edições anuais. Mas, a escassez do papel e de mão
de obra, o aumento dos preços, os problemas de comunicação e também a falta
de tempo, sem dúvida devido à preparação do Capítulo geral, permitem apenas
dois números (53-54) em 1919. E este número reduzido continuará nos anos se-
guintes, porque o contexto de 1920 é muito diferente de 1907-1909, quando o
Instituto, então muito exigido por uma internacionalização forçada, poderia temer
por sua unidade. Em 1920, vem a certeza de ter superado as duras dificuldades. E
então, em um Instituto que se tornou multicultural, uma revista geral, escrita em
francês é menos útil.

Um olhar qualificativo

O exame dos artigos do tópico “religião e vida espiritual” mostra várias fases
dessa história. Até 1913, os Superiores maiores ou os diretores do Segundo Novi-
ciado nele escrevem de maneira bastante regular. Reconhecemos as assinaturas
do Ir.  Gerald (nº 2) do Ir. Diogène (nº 8, 14, 25), do Ir. Augustalis (n.º 3, 13), do Ir.
Michaëlis (nº 9), do Ir. Flamien (nº 11), do Ir. Marie Odulphe (nº 19, M.O. assinado).
Outros autores assinaram com as iniciais. Talvez possamos ver sob a assinatura I.
S. (n.º 21-22, 43, 49) o Ir. Stratonique. No entanto, um grande número de artigos
são assinados I. D. – Ir. Dalmace - ou permanecem anônimos, são ainda, pelo me-
nos em parte, sua obra. Mas, depois de 1913, as colaborações de Superiores
maiores são absolutamente excepcionais e o Bulletin torna-se claramente a revista
oficiosa do Instituto, as Circulares asseguram a doutrina oficial.
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Desde o nº 9 (maio de 1910), os artigos de fundo da revista são tomados de re-
vistas religiosas de grande público como A Revista Mariana ou O Mensageiro do
Coração de Jesus, ou adaptando obras ascéticas ou de espiritualidade, antigas e
recentes. Às vezes, a inspiração é mais Marista: os cadernos de instruções do Ir.
Francisco, cuja causa é introduzida, são colocados como contribuição. De um
modo geral, estamos em pleno espírito ascético: no século XIX espiritual, em
suma, ainda pouco preocupado em vincular vida espiritual e contemporaneidade.
E a espiritualidade do Instituto não é objeto de muita atenção. As intervenções
mais pessoais e mais atuais não são muito raras, no entanto, no nº 3 (maio de
1909), o Ir. Augustalis evoca a perseguição da Igreja no mundo, referindo-se aos
eventos de 1903 e exortando-os a confiança. O Ir. Marie-Odulphe, evocando “Os
ensinamentos da Epifania” (nº 19, janeiro de 1912), prevê um Instituto que, como
os Reis Magos, reúne Irmãos provindos de todas as nações. No nº 25 (janeiro de
1913), o Ir. Diogène fala sobre os riscos de certo relaxamento do espírito missio-
nário no Instituto. Durante a grande crise moral do fim da guerra, nº 49 (dezembro
de 1917) e 50 (18 de abril) falam oportunamente da confiança em Deus e da
santa esperança. Há nisto o esboço de um processo de aliança entre a espirituali-
dade e a história, mas em escala menor.

Em suma, o Bulletin não tentou a renovação do discurso espiritual da Congre-
gação, e após a Guerra de 1914-18, vai renunciar a um discurso teologicamente
intemporal, mas sem substituí-lo realmente. Quando morre o Ir. Dalmace em 1°
de abril de 1929, o Bulletin precisa de uma renovação séria.

O Bulletin em 1930-39

O Ir. Dalmace foi substituído, em 8 de abril, pelo Ir. Jean-Emile, antigo pro-
vincial de Constantinopla que se tornou mestre de noviços em Heracleia (Gré-
cia)208. Pelo seu temperamento e sua carreira é muito diferente do Ir. Dalmace. É
também um homem de outra geração. Como leva tempo para assumir suas fun-
ções, os dois últimos números de 1929 farão transição: o nº 77, certamente já
preparado, ostenta ainda a marca do Ir. Dalmace, e o n.º 78 oferece uma longa
coleção de obituários.

A marca do Ir. Jean-Emile manifesta-se com nº 79, de fevereiro de 1930, que
vê desaparecer os dois primeiros tópicos sobre a vida espiritual e a educação para
substituí-los por um artigo de interesse geral, referindo-se à vida religiosa, à edu-
cação ou ao Instituto, muitas vezes de forma bastante trivial. A revista torna-se as-
sim, mais abertamente do que antes, uma revista de informação, e os artigos de
fundo só aparecerão de tempos em tempos. Uma excelente análise em 1938209

percebeu bem o contraste entre dois redatores-chefe:

208 Circulaires, T. 16, p. 335. Circular de 24/5/1929.
209 Bulletin de l’Institut, T. 16, n. 114, p. 197. Outubro 1938).
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A uma marcha grave, clássica, desde os onze primeiros volumes sucede um
novo sopro de vida, uma aparência de romance [...]; as amplas e graves composi-
ções anteriores que, sobre mais de um ponto, parecem não terem se esgotado,
mas gerado mais perguntas, o autor prefere facetas da vida, por assim dizer.

Não se pode dizer, em termos mais matizados e caridosos, que o Ir. Dalmace
estava um pouco ultrapassado. Essa análise é na verdade uma homenagem ao Ir.
Jean-Emile, pelo seu sucessor, o Ir. Avit. Mas veremos que este não seguirá o
mesmo caminho.

O exame dos volumes XII - XVI do Bulletin210 mostra, mais do que uma mudança
de tom, a irrupção da história na perspectiva do Instituto. Alguns exemplos: no nº
92 “um estudante do passado” evoca com talento o Ir. Francisco e descreve seus
cadernos. No nº111, p.11 (janeiro de 1938), um artigo bem documentado, intitu-
lado “Nosso glorioso Rabat”, estabelece um estudo histórico sobre esta peça de
vestuário muito contestada, especialmente pelas províncias espanholas.

O tempo do Irmão Avit

As funções de editor do Ir. Jean-Emile cessam em
29 de junho de 1938, data da sua nomeação como as-
sistente. Seu substituto foi o Ir. Avit, até aquele momento
mestre do Segundo Noviciado. Desde o nº 116 (abril
de 1939) reaparecem os temas “Vida espiritual e reli-
gião” e “Educação e ensino”. Por este retorno à tradição
do Ir.  Dalmace, o austero Ir. Avit manifesta assim uma
desaprovação, discreta, mas firme, da linha editorial
do Ir. Jean-Émile. Como a guerra impede a publicação,
só aparecerão os nº 119-124 em 1940-46. O nº 125,
em janeiro 1947, anuncia um novo impulso sob o signo
da tradição:

Ele (o Bulletin) tentará abordar de novo, na frente de suas páginas, as manchetes
tradicionais: Religião e Vida espiritual, Educação e Ensino, Nossas Obras, Ecos e
Notícias, etc., que marcam o seu extenso programa.

Assim, ele repetirá, incansavelmente, que o primeiro dever do Pequeno Irmão
de Maria é ser santo; que o valor de sua vida é calculado sobre o seu grau de in-
terioridade sob o olhar de Deus; deve ter apenas um ideal a perseguir: a reprodução
de Jesus em sua pessoa, com a ajuda de Nossa Senhora, de São José, e do Venerável
Padre Champagnat.

Ele repetirá, sem trégua, quão sublime é o papel social do educador cristão e
como é urgente que ele procure usar ao máximo os recursos naturais e sobrenaturais
para despertar as almas, fazê-las florescer e subir para Deus, ao grande sol da
graça...

210 Bulletin de l’Institut, T. 13, n. 92. Abril 1933.
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O Ir. Avit parece mesmo ter desejado uma vez usar o Bulletin du l’Institut para
uma atualização e um aprofundamento da espiritualidade. Assim, com o volume
nº 16211 (n.º 115-117, de 1939) acompanhou um longo artigo intitulado “Para me-
lhor conhecer N.S.J.C.” de uma bibliografia enorme de 114 títulos, incluindo de-
zessete sobre a Sagrada Escritura, outros em “teologia, espiritualidade, liturgia”.
Essa lista dá uma boa ideia do conteúdo da biblioteca do Segundo Noviciado
com o qual ele certamente contribuiu. Sua qualidade é inegável: temos aí grandes
escritores espirituais do passado (Bérulle, Lallemant, Thomas de Jésus, Grou...)
mas seguidamente autores importantes e recentes. Ele publicou, em seguida, uma
bibliografia Mariana de 52 obras doutrinais; e 86 outras, classificadas de uma
forma um tanto difusa: orações, devoções212... O Ir. Avit não continuará neste ca-
minho213 inadequado, sem dúvida, a pedido do Instituto. No entanto, ele testemu-
nha um esforço para dar à revista uma profundidade teológica e espiritual novas.

Até o nº 159 (julho de 1955), os artigos de espiritualidade são bastante nume-
rosos e intensos, divididos em três eixos: um discurso francamente espiritual e bí-
blico; devoção, geralmente tratada na perspectiva histórica; preocupação em re-
pensar a identidade Marista. Tem-se a impressão de que a revista expressa então o
melhor da doutrina dos formadores do Segundo Noviciado e de uma nova geração.
Começamos a encontrar os autores maristas que assinam ou dão suas iniciais: Fr.
Henri-Noé (Marcel Colin), F.M.S. ... Este esforço de aprofundamento será seguido
do esforço editorial que aqui assinalamos apenas de passagem. O Centro Cham-
pagnat de L’Hermitage publicará em 1958, uma obra de meditações do Ir. Henri-
Noé (Marcel Colin), intitulado “Sur les pas de Champagnat”; “Pages mariales con-
temporaines” tiradas dos melhores autores (1958); e “Joseph l’homme juste”214. As
edições Marie Médiatrice de Genval, na Bélgica215 publicaram ainda, do mesmo
autor, “Méditations sur le Sacré-Coeur” bem como “Méditations mariales” e uma
Vida do Ir. Alfano, da qual falaremos.

Esforços de renovação e sinais de crise

O Ir. Avit, falecido em dezembro de 1954, foi substituído em 28 de junho de
1955, na Secretaria geral, pelo Ir. Regis-Aimé. No nº 159, de julho de 1955, ele
lança uma pesquisa junto aos leitores da qual presta conta em janeiro de 1956 (n.º
161): há poucas respostas e os dois comentários principais são o desejo de ter “artigos
de espiritualidade mais variados” e temas educacionais mais aprofundados. A partir
de 1955 o Ir. Louis-Laurent (Pierre Zind) inaugurou um tópico “história”, desenvol-
vendo sua importante “Contribuição para a história das Origens Maristas”. E a beati-
ficação do Fundador fornece material para vários números. A partir do nº 163 (julho

211 Bulletin du l’Institut, T. 16, n. 115-117, de janeiro a julho 1939.
212 Nestas duas listas as obras em alemão, inglês, espanhol, italiano, holandês são raras.
213 Ele dará ainda uma abundante bibliografia sobre São José. 
214 Além disso, Frère François de Guy Chastel e L’Eglise et l´éducation de L. Riboulet. 
215 Bulletin de l’Institut, T. 23, p. 675, n. 176. Outubro de 1959.
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de 1956), não há mais o tema da “vida espiritual” e os artigos de espiritualidade tor-
nam-se raros. A história substitui definitivamente a espiritualidade, provavelmente
porque parece mais propensa a produzir novidades para os leitores Maristas. E
depois, a beatificação de Marcelino Champagnat voltou-se a atenção sobre as ori-
gens.

O cinquentenário: 
uma revista em busca de vitalidade

O Ir. Regis-Aimé, falecido de repente em 16 de
março de 1957, foi substituído pelo Ir. Marie-Basilides
(Joseph Freléchoz), antigo provincial de St Genis-Laval,
que se demitiu em 1960. Ele é, certamente, o supervisor
do BI de janeiro de 1960216 que celebra as bodas de
ouro da revista e oferece uma breve retrospectiva. Res-
saltou que suas 13000 páginas contêm quase três cen-
tenas de artigos espirituais, que provocam um julga-
mento discretamente reservado: “se eles não são todos
de igual valor, pelo menos [eles] mostram o desejo de
um Irmão que quer fazer o bem para seus coirmãos”.
Em seguida, ele revisa a riqueza de conteúdo pedagógico e das informações
sobre o Instituto de tal modo que, “quando um Irmão quiser escrever a história
do Instituto, o Bulletin fornecer-lhe-á um material abundante senão completo”.  

Ele, então, começa a traçar o perfil dos diversos responsáveis pela revista: o Ir.
Dalmace, discreto e trabalhador; o Ir. Jean-Emile, que “transmite ao Bulletin um ar
de juventude e de vida sem limites”; o Ir. Avit, “o cientista, o filósofo, o asceta”,
preparado para esta tarefa por sua longa experiência de mestre do Segundo Novi-
ciado; finalmente, o Ir. Regis-Aimé, falecido em 1957, que relatou as celebrações
da beatificação de Champagnat. Lamentando um número muito baixo de colabo-
radores, o autor cita alguns deles: o Ir. Elie-Victor para assuntos pedagógicos; o Ir.
Louis-Laurent (Pierre Zind) para a pesquisa; o Ir. Louis-Antoine e Jules Victorin (ar-
quivistas). Ele salienta também que o último Capítulo, tendo desejado uma reedição
dos artigos da espiritualidade e de pedagogia do Bulletin, foi elaborado um índice
que aparece em suplemento do Bulletin. Mas, o autor conclui com cautela: “aos
potenciais usuários, precisa em seguida, se é oportuno e benéfico, considerar a
reimpressão destes artigos”.

A questão de uma reedição foi deixada de lado. Além disso, o tom geral do ar-
tigo sugere que a revista baseia-se num pequeno número de colaboradores e não
desfruta de grande consideração no Instituto. O Capítulo de 1958, solicitando
“que a elaboração de nossas revistas esteja em relação ao desenvolvimento do
Instituto,”217 ecoará este sentimento.

216 Bulletin de l’Institut, T. 24, n. 177, p. 9-15. Janeio 1960.
217Bulletin, T. 24, n. 177, p. 15. Janeiro 1960.
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Espiritualidade e pensamento educativo

A doutrina contida no B.I. provavelmente não merecia tanta indiferença por
parte dos Irmãos. O índice estabelecido em 1960 permitiu-me elaborar um inven-
tário dos temas tratados nos artigos de fundo dos Bulletins a fim de perceber as di-
ferenças e correspondências entre eles e, se possível, sugerir evoluções.

218 Artigos sintéticos. 

REFLEXO APROXIMATIVO DE MEIO SÉCULO DE VIDA DO INSTITUTO

TEMAS I-XI XII-XVII XVIII-XXIII TOTAL

(1909-1929) (1930-1947) (1948-1959)
Redatores Irmão Irmão Irmão 

Dalmace Jean-Emile Avit 1954
Irmão Irmão

Avit (39-47) Régis-Aimé
RELIGIÃO E VIDA ESPIRITUAL
Deus 2 2 4
Nosso Senhor 9 2 3 14
Sagrada Escritura 3 3
Santa Virgem 5 8 12 25
São José 2 3 5 10
Deus, Nosso Senhor, Santa Virgem, São José218 18 18 22 58
Total 36 31 47 114
VOCAÇÃO

Zelo e santificação, Vida religiosa e vocação, 
Oração e meditação, Penitência, Constância, 
Vocação, recrutamento 39 8 7 54
EDUCAÇÃO, CATEQUESE, MISSÃO

Educação em geral, Educação: elementos; 
a criança, Pedagogia geral 42 4 21 67
Religião na educação, Religioso educador, 
Santa Virgem na educação, catecismo 
e apostolado, missões 14 18 41 73
Total 56 22 62 140
CAUSA DE BEATIFICAÇÃO 
DE M. CHAMPAGNAT
Champagnat 1 39 47
HISTÓRIA, BIBLIOGRAFIA

Bibliografia 1 5 20 26
História do Instituto 3 7 10

Fonte: Sintesi do Ir. André Lanfrey a partir do índice do Bulletin de l´Institut (1960).
Nota: Os números nos quadros abaixo indicam a frequência dos títulos encontrados.
As colunas estão organizadas de maneira aproximativa com o desejo de apresentar um volume sig-
nificativo sem dar muita importância aos redatores.
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Sobre a vida espiritual não existem significativas diferenças quantitativas,
mesmo que apareça certa diminuição no tempo do Ir. Jean-Emile. Fica-se um
pouco surpreso que as Escrituras permanecem um domínio um tanto à margem e
atrasado. Sobre a vocação, o contraste é gritante entre o tempo do Ir. Dalmace e
os outros. Mas é explicado pela necessidade do Instituto de relançar o seu recru-
tamento após 1903. Quanto à educação, percebemos uma inversão de preocupa-
ções: em primeiro lugar a educação em geral; depois, prioridade à educação reli-
giosa como se a consciência de uma crise na transmissão da fé tivesse sido
percebida muito cedo.

Poucos artigos tratam do Padre Champagnat até 1947. É que, então, o Instituto
vivia mais sob a interpretação da espiritualidade do Ir. Luís Maria do que um co-
nhecimento das origens. A extrema atenção que então recai sobre ele vem de sua
beatificação, mas também de uma redescoberta das origens maristas. Isto está li-
gado, também, com o surgimento repentino da história no Bulletin, enquanto o
tópico “bibliografia” tenta responder a um desejo dos Irmãos de uma documentação
que ultrapasse os livros do Instituto e uma literatura tradicional.

Um balanço de 1960 mitigado

Por instrutivo que ele seja, o balanço do cinquentenário parece mesclado.
Mas é verdade que a revista teve que enfrentar enormes desafios. Além disso,
emanava de uma autoridade central distante e existia apenas em francês, ela devia
assumir duas tarefas difíceis de conciliar: reflexões de fundo e informações. Mas,
apesar de tudo, o Bulletin desempenhou, para o século XX, o papel que tinham os
Anais do Ir. Avit para o século XIX.

Acima de tudo, esta revista é um excelente testemunho sobre as convergências
e divergências de sensibilidade dos seus redatores sucessivos em matéria de espi-
ritualidade e de cultura, quase todos adeptos do que o Ir. Basílio definiu como
uma sensibilidade de espiritualidade-estrutura, mas, de acordo com modos variá-
veis. De fato, vimos no Ir. Dalmace um gênero de vida beneditina, e no Ir. Avit,
mestre de noviços e “Regra viva”, uma clara tendência para salvaguardar o espírito
do Instituto que ele sentia ameaçado. O Ir. Jean-Emile e Régis-Aimé estavam preo-
cupados em adaptar o Bulletin ao tempo e à sensibilidade dos Irmãos.

Crise e mutações do Bulletin de l’Institut: 
os tomos XXIV (1960) - XXIX (1970-71)

De 1960 a 1967 o Bulletin está sob a responsabilidade do Ir. Gildo, antigo pro-
vincial da Itália. Ele reflete as discussões e as aberturas do momento, mas perma-
nece clássico. É com o volume XXVIII (1968-69) que se manifesta uma ruptura:
assim, a seção “Segundos Noviciados” é substituída por “centros de espiritualidade
Maristas, Jesus magister”, enquanto aparecem “Família marista” e “problemas pós-
capitulares”. O volume XXIX (1970-71) vai muito mais longe: o que foi anterior-
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mente “em torno do mundo marista” é dividido em três seções: “notícias da Casa
Geral”, “ida aos pobres e às missões”, e “notícias do mundo Marista”. “Educação
e ensino” torna-se “problemas educacionais”. Especialmente duas seções são cria-
das: “O hoje da Igreja” e “o Hoje do mundo”. Quanto à espiritualidade, ela se en-
contra acidentalmente nas “páginas mariais”. 

O desaparecimento repentino das seções sobre as províncias, que constituíam
o assunto principal desde a sua criação, é impressionante. É a consequência da
crise que elas estão passando. Desse modo, a partir de 1968 é reduzido o número
anual de Bulletins e a reflexão prevalece já que a informação dificilmente vem e
as questões pós-conciliares ou pós-capitulares levantam muitas questões. A quali-
dade dos números é, também, muitas vezes notável, como o nº 205, de janeiro de
1967, celebrando os cento e cinquenta anos do Instituto ou o nº 206, de abril de
1967, dando uma visão geral estatística e espacial do Instituto em todo o mundo.

Sobrevida brilhante e frágil 
do Bulletin de l’Institut (1971-1984)

Após 1971, os números 215-222 (volumes XXX-XXXI) abandonam a narrativa
de crônicas do Instituto para dar prioridade aos eventos específicos e às questões
de fundo. É o tempo dos números especiais.

QUADRO DAS SEÇÕES DO BULLETIN DE L´INSTITUT

XXIV XXV XXVI XXVII XXVIII N. TOTAL

1960-1961 1962-1963 1964-1965 1966-1967 1968-1969
N. 177-184 N. 185-192 N. 193-200 N. 201-207 N. 208-210

(8 N.) (8 N.) (8 N.) (7 N.) (3 N.)

Espiritualidade 7 5 8 3 3 1 27

Cap. Geral 4 4

Problemas post- capitulares 2 3 5

Províncias 135 144 189 113 26 28 635

Causas de B. e Canonização 11 17 12 2 42

Antigos alunos 10 11 3 24

Recrutamento 11 2 10 3 1 27

Família marista 3 3

O hoje da Igreja 3 3 6

O hoje do mundo 4 4

Fonte: Sintesi do Ir. André Lanfrey.
Nota: Os números no quadro indicam  número de artigos sobre um tema específico em cada tomo.



SOBREVIDA BRILHANTE E FRÁGIL DO BULLETIN DE L´INSTITUT (1971-1984)

TOMO Nº DATA TEMA

XXIX 212 Dezembro de 1970 A educação. Artigos em quatro línguas

XXIX 213 Maio de 1971 “A oração a Maria. 
A oração de Maria” em quatro línguas

XXXI 219 Dezembro de 1978 A catequese

XXXI 220 Junho de 1980 Constituições

XXXI 221 Junho de 1982 Estado do Instituto

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 29-31.

Lanfrey     Tomo 2

Sua qualidade é inegável, pois tratam de trabalhos de espiritualidade, de esta-
tísticas, de história... Então, no momento em que parece produzir trabalhos sólidos
e originais é que o Bulletin termina, em dezembro de 1984, com o n.º 222, cuja
extrema penúria (50 p.) indica que os temas faltaram. E o seu título – “Do espírito
à vida” - é surpreendentemente paradoxal. O Bulletin não é supresso: ele se apaga.
Mas, em fevereiro de 1987, apareceu o número 1 do FMS/mensagem, com ambi-
ções mais modestas, com o subtítulo “Boletim do Instituto”.

No entanto, mesmo se a tentativa de 1968-82 inegavelmente reflete um tempo
de crise, o Instituto mostrou também uma capacidade de reflexão que o honra;
capacidade, que está longe de ser ausente em todo o Bulletin.
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17. 

BULLETIN DE L’INSTITUT
E O PENSAMENTO PEDAGÓGICO:
TRADIÇÃO EDUCATIVA 
E RENOVAÇÃO CATEQUÉTICA

Uma série de documentos maristas do século XX tratam da educação cristã,
mas o Bulletin de l’Institut é uma fonte excepcional, pelo fato de que, a partir de
1909 até 1927, aparece em cada um dos 73 primeiros números a seção “Educação
e ensino” cujo autor é, na maioria das vezes, o Ir. Dalmace. A seção desapareceu
em 1928-38 quando o Bulletin passou para a responsabilidade do Ir. Jean-Emile,
mas ela é restaurada pelo Ir. Avit em 1938-1954. Dispomos, portanto, em cerca
de 40 anos, de uma documentação bastante sistemática sobre as opções educa-
cionais do Instituto, os Irmãos Dalmace e Avit, e mais eventualmente o Ir. Jean-
Emile, falando não apenas em seu próprio nome, mas também como porta-voz
do Conselho geral.

O programa do Ir. Dalmace

É no Bulletin nº 1 que, sob o título “O que pede de nós nossa missão de reli-
giosos educadores”, ele apresenta os fundamentos da doutrina educacional ao
mesmo tempo clássica e combativa.

Por vocação, por estado, nós somos religiosos educadores, mestres cristãos,

I - […]  É preciso, em uma palavra, que não vivamos apenas de vida natural e
dos sentidos, nem mesmo da vida intelectual ou do espírito, mas da vida
sobrenatural e da união com Deus. […]

II - […] Ora, como conceber o amor de Deus sem o desejo de estender o seu
reinado e procurar sua glória? [...]  O que! Todos os poderes do inferno na
sua ira ímpia, parecem estar trabalhando, nas palavras das escrituras sagra-
das, contra Deus, contra o Cristo cujo reinado eles juraram destruir nas
almas [...]  Sabemos que apenas se afastam de nós, aquelas crianças cujas
almas nos são confiadas serão submetidas à sedução de todos os tipos [...]
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esforcemo-nos,  sempre que possível, de as reunir algumas vezes ainda no
estabelecimento [...]: nós, proporcionar-lhes-emos a oportunidade de se for-
talecerem mutuamente [...] e talvez até mesmo dando-lhes a ocasião de se
agruparem em alguma pia associação que será para elas um poderoso meio
de perseverança. 

O espírito de resistência não pode negligenciar a competência:  

III -[…] Para ser um bom mestre e especialmente para ser um bom educador
[...) precisa, entre outras, estar familiarizado com meios os mais apropriados
para comunicá-la (a educação) rapidamente [...] Ora, é este o objeto de
todo um ramo da Pedagogia, Didática, as quais toda pessoa que se ocupa
da educação não pode ignorar pelo menos os princípios essenciais [...]

Estudemos, sobretudo com uma piedosa assiduidade, esta parte importante
da ciência pedagógica, cujos tratados oficiais não fazem mais menção [...]:
quero dizer a pedagogia catequética ou a arte, tão altamente específicas à
nossa vocação, de tornar o ensino do catecismo mais fácil, mais atraente,
mais sólido e mais fecundo”.

O Ir. Dalmace se inspira fortemente em antigos pedagogos, sua referência mais
recente e mais óbvia é de Dom Dupanloup, pensador pedagógico de meados do
século XIX, que inspirou fortemente o Guia das Escolas e, mais especificamente,
o Tratado sobre a Educação do Ir. João Batista. O Ir. Dalmace mesmo se inspirou
nesta obra que permaneceu em manuscrito219. Ele fez alusão a ela no nº 64 do
Bulletin (agosto de 1923), falando da “Finalidade e excelência de nossa Vocação”:

Nos últimos anos de sua curta vida, o Irmão João Batista, querido e de santa
memória, comprometeu-se, sob o título de “Meios para fazer o bem entre as Crian-
ças”, a compor um livro que teria sido o segundo volume de "Ensinamentos do Pe.
Champagnat", e no qual ele se aplicou para destacar o espírito e a doutrina do Ve-
nerável Fundador sobre a educação cristã e os meios para assegurar seus frutos220.

Ao elogiar a pedagogia e a didática, o Ir. Dalmace é ainda mais moderno. No
Bulletin nº 10, ele retorna sobre a capacidade profissional. Reconhece que “na quase
totalidade das nossas casas” as pessoas estão sobrecarregadas, mas ele gostaria que
nas províncias se imitasse o que está acontecendo no Canadá e nos Estados Unidos:

No mês de agosto de 1904, o Conselho provincial, em uma das suas reuniões,
decidiu a criação de uma Comissão de Estudo, que teria por missão:  1° dar aos Ir-
mãos uma direção para seus estudos pessoais; 2° enviar-lhes cada mês textos deveres
para escrever, questões a resolver; 3° corrigir, anotar e apreciar seus trabalhos
mensais; 4° aumentar e completar nossa coleção de livros clássicos pela composição
de obras escolares reconhecidas de uma urgente necessidade; 5º finalmente, elaborar
um Boletim de Estudos, que seria, por assim dizer, a alma da organização”. […] 

219Ele foi informatizado e publicado sob a forma de caderno A4 em fevereiro de 1998, sob os cui-
dados do Ir. Paul Sester. O essencial de sua primeira parte vem do ensinamento do Pe. Champagnat; a
segunda parte é amplamente inspirada em Dom Dupanloup e em diversos outros autores. 

220 O Ir. Dalmace deseja que a obra seja publicada e apresenta um resumo dos dois primeiros ca-
pítulos: um sobre a finalidade dos Irmãos; o outro sobre a excelência desta finalidade. 
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No Bulletin nº 12, de novembro de 1910, ele discute os estudos religiosos par-
ticularmente necessários em razão “das circunstâncias particulares da época em
que vivemos”. 

Houve, talvez, épocas em que os catequistas poderiam restringir seus esforços
à simples exposição das verdades cristãs. No seio da família e na sociedade, espe-
cialmente nas zonas rurais, as crianças geralmente encontravam ao seu redor uma
atmosfera de fé e piedade [...]. Infelizmente, como sabemos bem, estes bons
tempos não são mais encontrados em muitos países.

As crianças chegam à escola cheias de preconceitos e na oficina, na fábrica,
em todos os lugares, a educação religiosa é submetida à contradição ou escárnio.
Também o ensino catequético não pode mais se contentar em informar à criança
a exposição da doutrina cristã, [...]  é preciso, em uma palavra, que este ensina-
mento não seja somente doutrinal, especialmente quando ele se destina a crianças
de uma certa idade e uma certa instrução, mas que ele se torne apologético, pelo
menos em certa medida.

Os Irmãos mesmos não estão isentos deste clima porque, “vivendo, como nós,
no meio do mundo, somos rodeados por uma atmosfera de naturalismo e de sen-
sualismo, cuja influência perniciosa está à procura de todos os lados para nos in-
vadir”. Devemos, portanto, reforçar a fé pelo estudo religioso sistemático. E dá o
exemplo da província de Constantinopla, onde os estudos religiosos são organi-
zados em um programa (bastante básico) de oito anos, mesclando doutrina, obras
do Instituto, pedagogia.

Há, portanto, à frente do Instituto, a consciência viva de uma descristianização
bastante geral, que ameaça até mesmo os religiosos, que deve ser combatida por
uma catequese renovada e uma cultura religiosa mais profunda.

Conservadorismo sem tensão do pensamento 
do Ir. Dalmace

Sobre a educação cristã, os Bulletins dos anos 1921-28 (nº 59-74) permanecem
com a tradição dominante. Temos um exemplo típico no nº 74 (agosto de 1928),
o penúltimo do Ir. Dalmace, intitulado “Mérito e dignidade do professor cristão”
na significativa introdução:

Mais de uma vez, nas páginas do Bulletin, tivemos a oportunidade de rever este
assunto de um elevado interesse aos nossos leitores, baseando-nos no testemunho
de escritores particularmente competentes sobre o assunto: Rollin, Dom Dupanloup,
Overberg, etc. Gostamos de acreditar, no entanto, que não será lido com menos
prazer (nem, talvez, proveito) a opinião do famoso Padre Jouvency, S. J., autor da
“Manière d’Apprendre et d’Enseigner” [...]. Dois séculos de existência nada lhes tirou
da sua atualidade. As linhas que reproduziremos em seguida são sua conclusão221. 

221 Nascido em Paris, em 1613, o Padre José Jouvency morreu em Roma, em 1719. Durante longos anos,
ele ensinou, com distinção, a retórica nos Colégios de Caen, de La Flèche e de Louis-le-Grand, em Paris.
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Os grandes mentores do Ir. Dalmace e, sem dúvida, de uma boa parte do Con-
selho geral, são, portanto, os autores dos séculos XVII-XIX. Este conservadorismo
fundamental obviamente não se aplica ao novo Guia das Escolas, obra da admi-
nistração geral, embora o Ir. Dalmace comece com um elogio especial do Guia
de 1853.

É verdade que algumas pessoas acusaram este sistema de dar aula de ser um
pouco mecânico, monótono, promover a rotina, o papaguear222, de ir finalmente
contra uma das características essenciais do espírito pedagógico, que se aplica em
descobrir, por assim dizer, a todo momento, o estado de espírito dos alunos para
adaptar os seus processos. E nós não queremos afirmar que ele praticamente
nunca tem merecido esta repreensão; mas a culpa é muito menos dele do que da-
queles que o aplicam sem inteligência. 

E ele que se refere, portanto, habitualmente aos grandes ancestrais da pedagogia,
em vez de autores contemporâneos, reconheceu as evoluções necessárias.

Desde então, além disso, pela força das circunstâncias, o ensino da Congregação
evoluiu e o ensino exclusivamente primário, presente em quase todos os lugares,
se estendeu, em muitos lugares, ao nível secundário, a necessidade de cumprir
com as regras oficiais de vários países onde estamos estabelecidos se tornou muito
difícil, se não impossível, a tarefa de ministrá-lo; em questões de pormenores, a
nova edição que acaba de ser publicada, a precisão e a forma imperativa distingue
o seu antecessor. Então, para que ele permanecesse aplicável em todos os lugares,
era necessário deter-se em muitos pontos nas generalidades, e dar indicações de
caráter de aconselhamento, em lugar de ordens formais.

O Guia perdeu “seu caráter de Código” para se tornar um “Conselheiro bene-
volente”, garantidor do pensamento do Fundador. E ele situa, de maneira bem do-
cumentada, a pedagogia marista na história da educação:

Em pedagogia, o Venerável Padre Champagnat não era, estritamente falando,
um inovador nem um teórico. […] Desde mais de um século, São João Batista de
la Salle, de quem ele era um admirador fervoroso, tinha conseguido realizar de
maneira mais satisfatória; […] e sua única ambição era para fazê-la brilhar nas pa-
róquias rurais, onde ele ainda não havia podido entrar, pelo menos na medida em
que era necessário.

Se a conformidade com a letra Guia das Escolas de 1853 já não é mais possível,
“vamos pelo menos garantir que ela seja fielmente aplicada quanto ao espírito,
que é sempre possível e até fácil”.

Tratando da “História Sagrada e catecismo”223 o autor lamenta que, a partir do
século XVI o catecismo, sob a forma de pequeno tratado de teologia muito abstrato

222 Esta palavra, deriva do latim psittacus, papagaio, e designa o seu defeito, pelo qual a educação,
como este pássaro, consiste em armazenar em sua memória palavras e frases, sem se preocupar em
verificar se é a mais ajustada, nem mesmo em compreender seu sentido.

223O Bulletin de l’Institut, n. 52 (dezembro de 1918) tratando da História sagrada retomada e siste-
matizada no Bulletin de l’Institut, n. 66 (1924). Os dois artigos não são assinados, mas provavelmente
são do Ir. Dalmace. 

Tomo 2Lanfrey     



197

para as crianças, tenha suplantado “a forma concreta da história sagrada”. E, em
conformidade com as ideias dos reformadores do ensino catequético, o Ir. Dalmace
opta por uma retomada do método histórico, que torna a catequese mais concreta.

Ele também aborda outro tema inovador: a juventude. Já em dezembro de
1922, (n° 2) um longo artigo desenvolve, com muita simpatia, a história e a orga-
nização do movimento escoteiro. Mas, é em 1927 (n.º 72) que deixa o campo da
infância para falar da juventude por trás de um título muito tradicional: “O espírito
de São Luís de Gonzaga na obra da educação cristã”. As primeiras frases não são
irrealistas em um conceito raramente mencionado até então, em um Instituto que,
no entanto, tem a educação já fortemente voltada para o ensino secundário.

Para ver o espírito geral da juventude contemporânea, pode parecer fantasioso,
num primeiro momento, querer que ela volte para o ideal de pensamento, aspira-
ções e costumes tão bem realizados na época por são Luís de Gonzaga. Não pa-
rece, portanto, que o otimista improvável teria concebido o projeto de se apresentar,
diante não importa que auditório de jovens, como se batesse contra uma parede
de bronze e ouvir: ‘está perdendo seu tempo ao querer nos apresentar seu são
Luís’. Isto pode ser bom para nossos idosos de há três ou quatro séculos, mas os
jovens inteligentes de hoje têm outros horizontes para os quais os empurram irre-
sistivelmente seus instintos, suas convicções e suas esperanças...

Obviamente o resto do artigo procurará mostrar que o exemplo de São Luís de
Gonzaga não é antiquado, mas sem anular o peso da reflexão do início. Além
disso, esta reflexão e algumas outras que eu mencionei, leva-me a definir o Ir.
Dalmace - e atrás dele, o Conselho geral - como um conservador iluminado,
muito consciente de um mundo - e particularmente de uma juventude - que se se-
para do cristianismo. Firme sobre os princípios, está aberto a inovações, em parti-
cular em matéria catequética. Este pensamento educativo corresponde, portanto,
ao da maioria dos seus leitores?

Dois pedagogos do instituto

Em 1910 o Ir. Dalmace relatou, com simpatia, o nascimento na província do
Canadá-Estados Unidos de uma formação sistemática dos Irmãos224, apoiada por
um Boletim de estudos. Graças a uma excelente biografia225 de um dos seus prin-
cipais atores, o Ir. Pierre-Gonzalès (1871-1944), mais conhecido sob o nome de
Louis Riboulet, podemos acompanhar o desenvolvimento de tal iniciativa.

Nascido na França, em St Alban-de-Lay, após sua formação a St Genis-Laval
em 1886-89, partiu para o Canadá em 1° de janeiro de 1890, onde lecionou em
vários locais. Após o Segundo Noviciado em 1902-1903, de volta ao Canadá, ele
se dedicou à formação. Desde 1904, ele escreveu alguns artigos no novo Boletim

224 Bulletin de l’Institut, T. 1, n. 10, p. 509. Julho 1910
225 Notices Biographiques, T. 5, n. 114. Vida escrita pelo Ir. Louis-Antoine Vallet. 
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de estudos da província. Em 1905, inspirando-se em um capítulo do Avis leçons
sentences, ele começou uma série de artigos sobre: “O que é um catecismo bem
feito”. A série, concluída em 1914, incluiu 271 páginas. Em 1911 estes artigos
foram reproduzidos na França, pela Revue catéchistique. A partir de 1906 foi pro-
fessor no escolasticado e encarregado especialmente do Boletim de estudos. Mem-
bro da Comissão de Estudos da província, incentivou a aquisição, pelos Irmãos,
do diploma oficial. Ele estudou no Institute of Scientific Study, afiliado à Universi-
dade Estadual de Nova York e obteve vários diplomas. Seu biógrafo não esconde
que seu trabalho despertou muita oposição:

Cultura geral com base em estudos literários e filosóficos e formação pedagógica:
estes são os dois temas que ele não deixará de desenvolver e que dirigirão sua
ação. Talvez deveríamos dizer suas lutas. Porque o Irmão Pierre-Gonzalez realmente
teve de lutar para fazer triunfar seus princípios; a lutar contra os hábitos arraigados,
contra o preconceito, contra incompreensões. A lutar, por que não dizê-lo, contra
os homens.

Mas, ele também destaca o incentivo recebido de várias personalidades e,
também, o fato de que “em outras províncias do Instituto, é seguido com interesse
os progressos do Canadá na organização dos estudos”.

O Ir. Pierre-Gonzalez foi para a Europa em 1914226 e ficou bloqueado pela
guerra. Mobilizado na reserva por pouco tempo, tornou-se Professor de literatura
e filosofia na instituição de Valbenoîte em St Etienne. Durante as férias, ele dá
cursos de pedagogia para os jovens Irmãos da província de L’Hermitage e participa
por um tempo em um Boletim de Estudos similar ao do Canadá. Mas “as dificul-
dades são consideráveis, às vezes agravadas por mal-entendidos e por dolorosas
incompreensões.”
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46. Historia de la
pedagogía (1925) do
Irmão Louis Riboulet,
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47. Irmão Pierre Gonzales
(1871-1944), mais
conhecido pelo nome
de Louis Riboulet.

226 Nada é dito sobre os motivos desta viagem, nem a duração da estada prevista. 
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Na verdade, é mais um intelectual do que um pedagogo e se consagra em
grande parte a escrever livros. Em 1925, ele publicou uma Histoire de la pédagogie
(p. 662) prefaciado por seu amigo, o Cardeal Baudrillart, reitor das Faculdades
Católicas de Paris. O livro foi laureado pela Academia Francesa, traduzido para o
espanhol, pela editora Edelvives, e reeditado em 1935. De 1926 a 1928, ele pu-
blicou “Conseils sur le travail intellectuel” na Revista belga de pedagogia e elaborou
um livro prefaciado por Dom Lavallée, reitor das Faculdades católica de Lyon.
Surgiram, na sequência, um Manuel de pédagogie générale e um Manuel de psy-
chologie appliquée à l’éducation, ambos traduzidos para o espanhol. Seu biógrafo
cita ainda La discipline préventive e L’Eglise et l’éducation, de l’ère chrétienne au
XIV° siècle, este último publicado após sua morte.

É em Arlon, Bélgica, que o Ir. León-Stanislas (1890-1947)227 também exerceu,
um pouco mais tarde, uma profunda influência educacional. Entre 1924-29, além
de seu trabalho de ensinar, ele estudou no Instituto de pedagogia dos Irmãos das
Escolas Cristãs, em Bruxelas. Tornou-se Professor de pedagogia em Arlon, antes
de se tornar diretor de 1935 a 1942. Encontrou tempo para elaborar sua tese de
doutorado em flamengo, na Universidade de Gand sobre “As ideias de Dewey na
educação dos filhos e a sua adaptação à escola” e escrever vários artigos. Diretor
em St Gilles de Bruxelas, a partir de 1942, exerceu uma forte influência no meio
dos pedagogos de Bruxelas. Ele morreu acidentalmente em 1947.

Este “pioneiro da nova pedagogia produziu onze livros: os quatro volumes da
metodologia, publicado sob o título geral “Hors des sentiers battus”, depois, por
ordem de lançamento: “Le travail personnel par le syllabus”, “Formation religieuse
et méthodes actives”, “Pour mieux enseigner”, “Leçons de psychologie appliquée
à l’éducation”, “Cours de pédagogie générale”, “Pédagogie familiale”, “Comment
former les caractères”.

Personalidades controvertidas, mas não isoladas.

Os Irmãos Pierre-Gonzalez e Léon-Stanislas são intelectuais pouco inclinados
à acomodação. O biógrafo do Ir. León-Stanislas reconhece nele certa aspereza e
“acrescenta que fará o advogado do diabo até o fim, porque ele não suporta
críticas a seus livros e suas ideias”. 

No entanto, estes não são homens isolados: o Ir. Riboulet representa o dina-
mismo pedagógico das províncias da América do Norte e de L’Hermitage, enquanto
o Ir. Léon-Stanislas ilustra a influência educacional do centro de formação de
Arlon. Além disso, suas obras influenciaram no Instituto e além. É obviamente
difícil falar de uma escola pedagógica Marista no período entre as duas guerras,
mas em muitas províncias existiram admiradores e seguidores destes dois Irmãos
com “caneta fértil”.

227 Notices Biographiques, T. 6, n. 131. Biografia pelo Ir. J. I.
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O pensar pedagógico do Ir. Léon-Stanislas

Não vou comentar o pensamento do Ir. Riboulet por duas razões: por um
lado, a leitura de seus Conseils sur le travail intellectuel pareceu-me bastante
convencional, e por outro lado, parece mais um historiador da educação que um
pedagogo. O Ir. Léon-Stanislas tem um pensamento pedagógico forte: em Hors
des sentiers battus, seu primeiro volume, dedicado à metodologia geral, seu pre-
fácio é muito claro:

As ideias pedagógicas sofreram durante estes últimos trinta ou quarenta anos
uma evolução profunda, de onde nascem teorias que convencionamos chamar
‘novas’. Homens da ciência, pesquisadores insaciáveis aplicaram ao estudo da
criança este método experimental que se revelou tão eficaz em outras áreas; eles
têm examinado as possibilidades e os interesses da alma infantil com o mesmo
ardor e a mesma preocupação de objetividade do que qualquer outro pesquisador
científico. Isso resultou de novas percepções sobre a criança, sobre suas funções
psíquicas e a maneira de desenvolvê-las.

Essas percepções levam a consequências práticas que, às vezes, vão contra
concepções tradicionais. Elas exigem, por parte daqueles que querem colocar seu
sistema educacional no auge da pedagogia moderna, uma revisão mais ou menos
profunda de seus métodos de ensino.

Ao contrário do Ir. Dalmace, que pensava que os princípios pedagógicos
foram estabelecidos para sempre, o Ir. León diz que os novos pedagogos, com
base na ciência, têm alcançado resultados tangíveis. No entanto, bom diplomata,

ele dará no 1º volume do Hors des sentiers battus
(Fora das trilhas habituais) mais sete capítulos sobre
a educação nova; “os capítulos oito e nove que de-
monstram esses princípios já em germe em dois
pedagogos do passado: Montaigne e o venerável
Champagnat”. E até mesmo, o último capítulo irá
estabelecer Jesus como pedagogo modelo. Em seu
segundo volume, tratando da educação especial, o
Ir. Léon vai dedicar seu primeiro capítulo à educa-
ção religiosa.

No terceiro volume parece ter confiança adqui-
rida:

“Os professores já em serviço, formados de
acordo com os princípios tradicionais e acostumados
com a metodologia antiga, estão um pouco desam-
parados neste momento. Eles ouvem falar de novos
métodos, de escola ativa, de centros de interesse,
do globalismo, de pedocentrismo, de autogestão,
muitas outras coisas ainda [...] ‘Bah! Trata-se ainda
de uma destas manias de ministro ou de inspetor,...
isto vai passar como as outras novidades que vi eclo-
dir, florescer e ter sua bela morte’.
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Deve ser dito que, desta vez, o velho mestre está errado; trata-se de uma crise
em profundidade, de uma reorganização que levará tempo, mas que durará. Os
métodos ativos farão um fogo que perdurará. […] Desta vez, não se trata mais de
processos e truques ditados pela rotina ou a boa e velha experiência... trata-se de
uma contribuição com base na investigação científica. Biólogos, psicólogos, didatas
trazem para o homem da escola os resultados de sua labuta perseverante e o con-
vidam a tomar contato com eles.

O Irmão Léon e a renovação da pedagogia catequética

Sobre o catecismo228 o Ir. Léon procede à demolição em regra do método
antigo: “demasiada instrução, falta de educação”; verbosidade “papagueante”,
falta de adaptação à criança (“nossos catecismos datam do Concílio de Trento”)...
É preciso, portanto, seguir os “Reformadores modernos” do catecismo229.

Retornar ao Evangelho, analisar as maneiras de fazer Nosso Senhor e descobrir
que elas estão conforme os princípios mais científicos da saudável metodologia
moderna. Lembrar-se de Santo Agostinho e de seu método histórico, método tão
bem adequado para os interesses espontâneos e às tendências específicas da
criança. Retornar-se aos hábitos cristãos da Idade Média, que tornou sensível,
pela imagem pintada ou pela ação dramática, antes de abstraí-la ou memorizá-la.
Retornar-se ao processo humilde de indução pelo concreto da História Sagrada e
da vida prática, e abandonar a tola pretensão de ir até a morte com definições
gerais e comentários intermináveis. [...] Em suma, basicamente, aplicar à educação
religiosa o que há de realmente sadio e profundamente psicológico nos princípios
da escola ativa. Todos os grandes catequistas, dos quais temos citado seus nomes,
exploraram, em diferentes graus e em diferentes formas, estes princípios.

As reticências do Ir. Jean-Emile

Não parece que no tempo do Ir. Dalmace e do Irmão Jean-Emile, os Irmãos
Léon-Stanislas e Pierre Gonzalez tenham escrito algo no Bulletin de l’Institut. As
publicações de outras obras escritas pelos Irmãos não parecem muito destacadas.
No entanto, no Bulletin230 o Ir. Jean-Emile fala deles sob o título bem   neutro “al-
gumas obras de pedagogia”, seguido por um tipo de profissão de fé marcadamente
tradicionalista, sem dúvida partilhada por muitos dos Irmãos:

228 (Hors des sentiers battus n. 2–“Fora das trilhas habituais” n. 2)
229 “Os Yorke, os Shields e os Cooper, os Fargues, os Quinet e os Charles, os Dupont, os Flamion,

os de Hemptinne, os Poppe, os Vandevelde, os Vandermeuren, os Bavo e tantos outros”. 
230 Bulletin de l’Institut, T. 15, n. 104, p. 72. Avril 1936)
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A literatura pedagógica está repleta de livros interes-
santes. Mas, como o essencial é dito depois de um
longo tempo, é geralmente nos cantos menos explorados
do vasto campo da educação que obras importantes,
muito raras, renovam o interesse. Mais de um escritor,
além do mais, pensa sinceramente, ou melhor, inge-
nuamente, que nada tem sido feito de sério ou de lógica
antes dele [...]. Não há, portanto, nada [...]  desde a an-
tiguidade até os dias atuais, a arte da educação perma-
nece praticamente fixa. Uma classe é sempre um pe-
queno mundo móvel e difícil de conduzir por um
mestre, também apaixonado, supostamente, por novas
teorias. Se não tem a arte de conduzir as crianças, estas
continuam letra morta, como os melhores projetos po-
líticos, quando um povo está em efervescência.

Não há, portanto necessidade de trocar de teorias que muitas vezes são apenas
“manias que a educação viu eclodir e florescer num instante, depois de  duas ou
três gerações”. Da mesma forma, “Em pedagogia, como em muitas outras áreas,
progressos, se não sensacionais, pelo menos significativos, surgem constantemente”
e o Bulletin compromete-se a discutir os livros “publicados por religiosos”. Portanto,
apresenta a Histoire de la Pédagogie, por L. Riboulet. Vitte, Lyon. Mas, ele é muito
indulgente com o número de pedagogos questionáveis como Rousseau e Pestalozzi.
E ele se permite um longo parágrafo muito desfavorável a Pestalozzi antes de con-
cluir por um elogio ambíguo:

Admiramos, portanto, a Histoire de L. Riboulet, que se reconcilia largamente
[em consideração] com os nossos adversários. Eles dificilmente irão imitá-lo, claro.
Mas, finalmente, pelo fato de se importar também, como disse o Divino mestre:
‘Há mais felicidade em dar do que receber’.

Ele então fala com louvor de um livro publicado pelo Ir. Etienne, Superior-
geral de Ploërmel, “marcado pelo bom senso e uma longa experiência” em que
“não se perde na teoria”. Então, depois de um comentário favorável sobre um
livro dos Irmãos das Escolas Cristãs, comenta o Hors des sentiers battus (Fora das
trilhas habituais) do Irmão Léon. Ele relata honestamente a ideia principal do
livro sobre a importância das novas pedagogias, mas aprecia que o Ir. Léon cita
Jesus Cristo e o Padre Champagnat como modelos de pedagogia. O Ir. Jean-Emile
não acredita muito no progresso em matéria de educação e não compreende o
procedimento intelectual do Ir. Riboulet e do Ir. Léon. Mas no fundo, muito limi-
tado que foi, seu artigo é a ressonância de um novo pensamento educacional no
Instituto.
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A abertura pedagógica do Bulletin de l’Institut
no tempo do Irmão Avit

Esse antigo mestre do Segundo Noviciado, considerado muito conservador,
assumirá uma incrível abertura a partir do Bulletin n° 114231, por um longo artigo
intitulado “Onde está o ensino religioso?”, verdadeiro manifesto da catequese re-
novada.

Ele nos ensina primeiramente que “por muitos anos, o Manual do Catequista
dos Irmãos das Escolas Cristãs, hoje ainda apreciado, está nas mãos dos Grandes
Noviços, e outros manuais mais recentes de pedagogia catequética estão na bi-
blioteca”. Nos seis meses, eles devem dar aos seus colegas uma lição de catecismo
“tanto quanto possível, com a participação de um grupo de Juvenistas de São
Francisco Xavier”. Além disso, os Irmãos de várias províncias trocam seus pontos
de vista e seus métodos e são informados sobre as obras “apropriadas para abrir
novos horizontes em matéria de pedagogia geral e especial”.

O Segundo Noviciado teria sido, portanto, um centro de renovação pedagógica,
especialmente catequética, de importância para o Instituto. E o autor recomenda
particularmente o livro Où en est l’enseignement religieux? (Onde está o ensino
religioso?) do Centro documentário Catequético de Lovaina, que faz a síntese de
métodos e livros publicados em francês, alemão, inglês, espanhol, italiano e ho-
landês. Sua palavra de ordem doravante é “partir da vida” pela escolha dos
métodos históricos, ativos, concêntricos, etc... e objetos privilegiados da educação:
a liturgia, o Cristo histórico, o Cristo místico, a Ação Católica, etc... O ensino será
mais indutivo, mais concreto, enfocando o método histórico “que consiste em as-
sociar o ensinamento doutrinal e moral às narrativas da História Sagrada e à vida
de Nosso Senhor”.

Esse artigo, que apresenta um aspecto um pouco inesperado do Segundo No-
viciado, mostra também o quanto, no Instituto, a renovação da catequese legitima
a renovação global da pedagogia. 

Uma série de artigos inovadores de 1939 a 1951

Esse artigo é apenas o primeiro de uma longa série sobre a pedagogia e educa-
ção cristã que durará até o número 144 (outubro de 1951). Em seguida, os artigos
são mais diversificados, mais anedóticos também. O ano de 1939, no entanto,
aquele da eclosão da guerra e a retirada dos superiores de St Genis-Laval, parece
particularmente fecundo em textos importantes. O nº 115 (janeiro de 1939) é
bem circunstancial: tratando da Igreja e o ensino cristão, sublinha o combate em
curso entre cristianismo e paganismo. O nº 116 (abril de 1939), sobre a instrução
e formação cristã em nossas escolas, desenvolve um tópico até então quase igno-

231 Bulletin de l’Institut, T. 16, n. 114, p. 223. Outubro de1938.
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rado pelo Bulletin: adolescência e os problemas que representa para a pastoral. O
nº 118 (outubro de 1939) condena a rotina pedagógica, evocando novamente as
obras dos Irmãos Léon-Stanislas e Riboulet.

De abril de 1940 a janeiro de 1947 aparecem poucos números. No entanto, o
nº 120-123 (abril de 1940 - abril de 1942) apresenta Champagnat como “um edu-
cador de vanguarda”, mostrando com alguma relevância que seus métodos peda-
gógicos já estavam perto dos princípios da educação nova. Em 1947-48 (nº 126 -
127, 129) aparecem três artigos assinados pelo Ir. Léon-Stanislas; a partir de 1948,
vários artigos do Ir. Elie-Victor (n.º 132, 135) convidando a estudar a criança. A
palavra “psicologia” adquire a liberdade da cidade. O Bulletin de janeiro de 1949
(nº 133), sob o título “Um mestre de pedagogia catequética”, elogiou o abade Jo-
seph Colomb e seu catecismo progressivo, ainda controverso. O Ir. Jules-Victorin,
em dois artigos (n.º 136, 138), retorna ao problema da adolescência.

Evolução do Bulletin de l’Institut 
para as questões educativas globais

Após esse período, o ano de 1951 aparece como aquele das perguntas: uma
série de três artigos (nº 141-143) fala dos problemas do Irmão catequista no tempo
presente. E o ano encerra com um artigo do Ir. Charles-Raphaël, então assistente,
“Somos nós sempre verdadeiros educadores cristãos?” (Nº 144). Como o título in-
dica, o autor expressa dúvidas sobre a qualidade de nosso sistema educacional e
a competência dos Irmãos em matéria educativa. Outros artigos retomarão o
mesmo interrogatório, em particular do Ir. Sebastiani, assistente, em 1954 (nº
153), sobre a formação cristã dos alunos maiores. Depois, artigos sobre educação
são mais dispersos. Além disso, a beatificação do Fundador, em 1955, e a criação
da União Mundial dos Antigos Alunos parcialmente obscurecem as interrogações
dos 1951-54 que o futuro mostrará a relevância.

Assim, a evolução do Bulletin em matéria de educação ilustra um problema de
fundo da igreja em geral e do Instituto em particular. Um fato existe desde o início
do século: o paganismo, apoiado pela ciência, ergueu frente à cristandade um sis-
tema que a põe em perigo. Qual a estratégia a usar contra este fenômeno maciço?
A resposta do Ir. Dalmace e do Ir. Jean-Emile será a resistência nos princípios sem
negligenciar as adaptações técnicas. Mas, já vimos que no todo do Instituto,
alguns vão muito mais longe. O Ir. Léon-Stanislas, em particular, afirma em alto e
bom tom que a abordagem científica dos pedagogos dos novos métodos cria uma
situação radicalmente nova e que já não é uma questão de resistência ou meio
termo, mas de conversão pedagógica.

Dois argumentos vão defender a adoção da nova pedagogia: sua ligação com
a tradição cristã (Jesus Cristo e Champagnat como precursores dos novos métodos)
e a renovação catequética. Mas essa abordagem é criadora de confusão: não
acredito que seja suficiente adaptar os métodos sem renunciar a uma antropologia
tradicional. As advertências de dois assistentes em 1951 e 1953 deixam entender
que se trata de um problema mais profundo: implicitamente, eles levantam a
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questão da renúncia de uma cultura que não serve mais de suporte para a cristia-
nização, mas sim, constitui uma barreira entre a juventude e o Instituto. O Concílio
Vaticano II, dez anos mais tarde, vai decidir a questão, mas vale a pena notar que
o Instituto foi preparado em parte para soluções radicais que aquele vai propor.
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18. 

AS PROVÍNCIAS. 
DESTINOS CONTRASTANTES

Não me pareceu possível incluir em um livro com ambições limitadas uma
história detalhada das províncias. Esta é, na minha opinião, algo que exigiria mais
do que outros, o trabalho em equipe. Além disso, contento-me em me referir à bi-
bliografia preparada pelo Ir. Juan Moral nos Cadernos Maristas n° 30 (fevereiro de
2012)232. Neste capítulo tentarei dar uma visão geral e algumas considerações
sobre um assunto altamente complexo.

Sem pretender que a história das províncias comece nos primeiros anos do Instituto,
constato que, desde 1817, a missão marista funciona em dupla: casa da comunidade
– lugares de apostolado nos povoados. Com a Fundação de Marlhes, em 1818, nasceu
a primeira missão da Congregação: dois Irmãos vivendo longe da comunidade central,
mas se referem espiritual e administrativamente a ela. Isso é o que vão constatar o
padre Allirot, em Marlhes, e o Inspetor Guillard, em St Sauveur e Bourg-Argental. O
desenvolvimento dos trabalhos a partir de L’Hermitage seguirá o mesmo padrão: envio
de comunidades de Irmãos para lugares, muitas vezes distantes, após acordo com a
Igreja ou as autoridades civis. Após a morte de Champagnat, com a Fundação dos
noviciados de Vauban (1839) e do St Pol-sur-Ternoise, estão em germe duas províncias
que mais tarde se tornarão as de Varennes e de Beaucamps. E pouco tempo depois,
a união com os Irmãos de St Paul (1842) e de Viviers (1844) cria-se, efetivamente,
duas províncias tendo como centros St-Paul-Trois-Châteaux e La Bégude.

A casa central da província era chefiada por um diretor que garantia o espírito
da Congregação, tendo autoridade direta sobre os serviços da casa (noviciado,
enfermaria, fazenda...), mas uma responsabilidade limitada em relação à rede dos
estabelecimentos dependentes do Centro. A autoridade real é exercida a partir de
um único centro: o Superior-geral e seus Assistentes, com base na Casa Mãe.

O desenvolvimento de L’Hermitage e o deslocamento da Casa Mãe vão impor,
após 1860, a divisão em duas províncias: St Genis e L’Hermitage. Em 1903, haverá

232 Cadernos Maristas n. 30 (fevereiro 2012) É conveniente acrescentar aqui a excelente história da
província da Alemanha, publicada em 2014, pelo Ir. Augustin Hendlmeier: Marist Brothers. Germany,
100 years (1914-2014).
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sete províncias francesas em situações bastante contrastantes. A província de Va-
rennes, no centro da França, fundada em 1876 em territórios de cristianismo ge-
ralmente tíbio, tem um dinamismo sem expressão. Quanto à província de Beau-
camps, estabelecida neste lugar em 1854, cria as primeiras escolas da Inglaterra,
mas só cresce graças a uma contribuição importante das províncias do sul e a ex-
pansão em países vizinhos (Bélgica e Alemanha). A província de Lacabane, no su-
doeste, fundada em 1856, é na verdade constituída apenas em 1885 e mediante
uma contribuição significativa dos Irmãos de L’Hermitage, Saint Paul e Beaucamps.
A França marista, portanto, está longe de apresentar no século XIX uma aparência
uniforme no plano qualitativo como quantitativo. Depois de 1903, este esquema
de unidades administrativas muito diferentes repetir-se-á em escala internacional. 

A árvore marista: mito e realidade

A árvore Marista, na capa do Bulletin
de l’Institut,233 de 1967, que celebra o 150º
aniversário do Instituto nos dá uma ima-
gem interessante de seu desenvolvimento,
certamente desde o início, mas especial-
mente no século XX e pouco antes da
crise de identidade do Instituto. Sobre um
plano metodológico, podemos discutir a
coerência desta representação que favo-
rece as províncias de origem (tronco e ra-
mos), que na sequência representou o país
em vez das províncias, o que dá a im-
pressão de uma árvore com densa folha-
gem234. Desse modo, as províncias do Bra-
sil, da Oceania (Austrália, Nova Zelândia),
dos Estados Unidos (duas províncias), da
Espanha (7 províncias), Canadá (3 provín-
cias) não são representadas de acordo com
sua real importância.

Para as províncias de origem, a cro-
nologia de sua criação está muito bem
representada, mas falta um fator funda-

mental de seu percurso: em 1967 o nome de vários delas desapareceu porque, tor-
nando-se muito fracas, tiveram que se fundir. Este é o caso de St-Paul-trois-Châteaux
e Aubenas, compondo a partir de 1949 a província Sudeste, ou de novo Varennes,
que se tornou Varennes-Orient absorvendo as antigas províncias da Síria-Líbano e
de Constantinopla. A província de Lacabane, que sofreu muitos reveses, tornou-se
província do Sudoeste.
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233 Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 205. Janeiro 1967
234 Mesmo se algumas folhas picotadas lembram o abandono de alguns países.
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Por interessante que seja, a imagem celebrativa dos 150 anos do Instituto não
dá conta de um fenômeno de longa data: o desenvolvimento prodigioso de pro-
víncias-filhas e capazes de espalhar-se ao seu entorno; por outro lado, muitas
vezes as províncias-mães, em declínio mais ou menos avançado, sem contar as
províncias que, por várias razões, tiveram apenas um modesto desenvolvimento.
Poderíamos mesmo adicionar o caso dos distritos que nunca alcançaram o status
de província como a Nova Caledônia.

Assistentes e provinciais

Em 1903, os Assistentes deixaram de governar diretamente as províncias. No
final do Capítulo235, a circular de 20 de junho de 1903 define suas atribuições e
nomeia, pela primeira vez, os provinciais como superiores maiores. Os Assistentes
tornam-se, então, chefes um pouco distantes das províncias e distritos (ver tabela
abaixo), que mantêm os laços anteriores. Agora, a passagem dos Irmãos de uma
província para outra torna-se difícil. A organização das províncias conhece, por-
tanto, uma nova era e, como para a França do século XIX, vamos encontrar pro-
víncias com graus de maturidade muito desiguais.

235 Circulaires, T. 10, p. 326. Circular de 21/6/1903.
236 Os superiores usam as palavras “distrito” e “vice-província” como equivalentes (Circulaires, T.

10, p. 368).
237 Provavelmente também Seychelles e Aden. 

DESCENTRALIZAÇÃO DE 1903: ASSISTENTES E PROVINCIAIS

ASSISTENTE PROVINCIAS PROVINCIAIS DISTRITOS236

Ir. ADON St Genis-Laval (1860) Ir. Paulin China, 
Constantinopla 

IR. BÉRILLUS  St Paul, (1842) Ir. Christophe México
Espanha (1903) Ir. Paul-Marie Colômbia 

Ir. STRATONIQUE L’Hermitage, (1817) Ir. Priscillien
Canadá-U.S.A. (1903) Ir. Félix-Eugène

Ir. CLIMAQUE Norte + Ir. Diogène Brasil Sul
distrito da Bélgica (1842)

Ir. LIBOIRE Aubenas  Ir. Richard Pontós (Espanha),
(+ Argélia) (1842) Brasil Norte

Ir. AUGUSTALIS Centro (Varennes) 1876), Ir. Louis-Philémon Síria 
Oeste (Lacabane) (1903) Ir. Anacletus Brasil Central

Ir. JOHN Ilhas B. (1873) Ir. Benedict África do Sul237

Austrália (1903) Ir. Mary-Stanislaus

Fonte: Atas do Capítulo de 1903.
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As novas províncias em 1909 (Bulletin nº 1)

O primeiro número do Bulletin de Institut descreve sucintamente as doze novas
províncias criadas em 1903 e em 1908. 

O cenário da fundação foi sempre mais ou menos o mesmo: um vigário apos-
tólico, um bispo, uma ordem religiosa missionária (Lazaristas, Jesuítas...), e mais
raramente uma organização leiga ou até mesmo um governo (Colômbia) solicitam
uma ou mais fundações. Os Irmãos se ocuparão de tarefas diversas: escolas paro-
quiais, orfanatos, professores adjuntos em colégios... Independentemente da di-
versidade de situações concretas, os Irmãos vieram inicialmente como auxiliares
da Igreja, sejam elas missionárias ou já estabelecidas. E pedem-lhe para tomar
posse de uma pastoral já definida antes da sua chegada. Em suma, os Irmãos Ma-
ristas não estão envolvidos na missão universal senão no segundo nível para for-
talecer cristandades novas ou antigas. 

É só numa segunda fase, depois de ter passado pelas provas e terem adquirido
segurança, que eles criam obras autônomas, às vezes em consulta com seus men-
tores, outras vezes ao preço de graves tensões. Assim, nasce um distrito chefiado
por um visitador para uma rede de obras, uma equipe de algumas dezenas de Ir-
mãos estrangeiros no país, principalmente de origem estrangeira, geralmente sem
casa central estável ou organizada. Se as circunstâncias locais são desfavoráveis
para recrutar e sem ajuda externa suficiente, tal situação pode se arrastar (África
do Sul, Madagascar, Nova Caledônia...). Quando o Instituto expande o distrito
por um fornecimento contínuo de Irmãos e estabelece uma casa central com um
noviciado bem fornecido, a passagem do distrito para província pode ser relativa-
mente curta.

O exílio massivo de 1903 provoca uma aceleração do processo de criação de
novas províncias, distritos recentemente criados encontram-se de repente abarro-
tados e, às vezes, até mesmo submersos. Então, o problema é encontrar trabalho
para os Irmãos e os recursos financeiros para sobreviver. Muito frequentemente o
exílio massivo de 1903 cria tantos problemas quanto oferece oportunidades. E,
em todo caso, ele obriga a criar províncias na maior improvisação.

Dessas entidades muito imaturas, criadas em 1903 e 1908, no entanto, vão
surgir muitas vezes províncias fortes em 30 anos e às vezes menos. No entanto,
em torno de 1932, a extrema prosperidade de muitas províncias ocultará o baixo
dinamismo das outras e o fracasso de algumas. Além disso, desde 1909 podemos
perceber que as novas províncias não têm todas as mesmas chances para chegar
à maturidade, ou seja, bastar-se a si mesmas em número de Irmãos, em recursos
materiais e financeiros, e, sobretudo, em comunhão em um mesmo espírito de
província, conceito difícil de definir bem, mas primordial.

Aliás, o autor do artigo de 1909 sobre as novas províncias238 tinha consciência
de uma desigualdade original de situações descrevendo primeiro a Austrália, Ca-

238 Bulletin de l’Institut, T. 1, p. 15-36, n. 1. Janeiro 1909.
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nadá-Estados Unidos e Espanha, que já mostravam sinais de sucesso. Ele falou
depois da África do Sul, fundada bem antes, que não alcançava a maturidade. Res-
saltou que o Instituto conheceu, depois de 1903, apenas perdas quantitativas mo-
deradas, mas omite-se em falar de um fato maciço: as antigas províncias envelhece-
ram de repente, e muitas novas são frequentemente improvisadas ou desequilibradas
por meio de uma chegada de Irmãos além da imediata necessidade.

Províncias em vias de implantação

Redinamizando a missão da Oceania, mas em completa autonomia com Padres
Maristas, os Irmãos chegaram à Austrália, em Sydney, em 1872 para dirigir uma
escola paroquial (St. Patrick), à qual eles rapidamente acrescentarão um noviciado
e um internato. De 1877 a 1878, o distrito tinha uns quarenta Irmãos. Estabeleceram
em Hunter’s Hill, perto de Sydney, uma casa central, primeiro o noviciado e
depois o internato. Em 1909, a província da Austrália, erigida em 1903, tinha 18
escolas na Austrália, 9 na Nova Zelândia, 3 em Fidji, 3 em Samoa, 280 Irmãos e
4315 estudantes.

Entre a primeira fundação e a ereção da província decorreram 31 anos. E o de-
senvolvimento não é apenas local, mas regional. Desenvolvimento das obras, re-
crutamento local e criação de um centro foram realizados em conjunto. Se, em
1909, os números são impressionantes, eles não especificam a proporção dos Ir-
mãos vindos de outros lugares. A chegada dos Irmãos franceses exilados em 1903
parece ter sido modesta. O juvenato agrupando 30 aspirantes, a província, embora
jovem, estava numa boa caminhada para a maturidade.

O cenário do Canadá-EUA assemelha-se ao anterior. A pedido do Bispo Moreau,
em 1885, seis Irmãos de L’Hermitage chegam a Iberville para cuidar de uma
escola paroquial com internato. A chegada de muitos Irmãos da província de
L’Hermitage permite a Fundação de muitas escolas paroquiais no Canadá e nos
Estados Unidos. Mas esta fase é bastante curta. Com a Fundação de instituições
em Nova York (Academia St Ann, em 1894) e em Montreal, o Instituto adquire sua
autonomia. Em 1909 havia três juvenatos (mais de 100 juvenistas) e dois noviciados
(Poughkeepsie e St Hyacinthe). A província tinha 8000 alunos em 39 instituições,
389 Irmãos, dos quais 126 professos temporários. Este recrutamento abundante
exigirá dividir a província em 1911. Passaram-se 18 anos entre a primeira fundação
e o estabelecimento da província, e 8 anos antes de sua divisão. O reforço francês,
de 1903, não fez senão contribuir para acelerar um dinamismo essencialmente
endógeno. No entanto, foi apenas de 1940 a 1950 que estas províncias foram no-
vamente divididas e decidiram desenvolver setores missionários. Apesar do seu
sucesso quase fulminante, as províncias do Canadá e dos EUA são, em 1909-
1911, províncias imaturas apenas pelo desequilíbrio entre as gerações, e pode ser
que o afluxo massivo de Irmãos franceses em 1903 tenha criado problemas bem
como oportunidades.
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É num contexto completamente diferente que é criada a província de Espanha,
a partir da comunidade de Girona, inicialmente destinada para a Argentina. A
Fundação (1887) não ocorre por acordo direto com um bispo ou uma ordem reli-
giosa, mas com o Comitê do apostolado da oração dispondo de uma ordem real,
autorizando os Irmãos a trabalhar na Espanha. É em 1888, que os Irmãos estabe-
lecem um centro com o colégio de Valdemia, em Mataró, onde se instala, por um
tempo, o noviciado, em seguida, transferido para San Andrés de Palomar. Graças
às contribuições da província de St Paul e ao recrutamento local, a província de
Espanha, erigida em 1903, conta, em 1908, com 418 professos e estáveis (incluindo
142 professos temporários). É, portanto, uma província muito jovem que tem
8.000 alunos em 60 escolas (133 por escola, em média). Ao contrário dos Estados
Unidos e Canadá e mais próxima daquela da Austrália, ela fornece muito cedo
numerosos missionários de sua área cultural: a América Latina.

Nesses três territórios, os Irmãos encontraram forte conivência: um estado ami-
gável ou liberal, uma população com um catolicismo sólido e uma demanda por
educação; uma Igreja buscando especialistas em educação nos níveis fundamental
e médio. E acima de tudo, as fundações começando bem antes de 1903, elas são,
em diferentes graus, capazes de tirar proveito do exílio dos Irmãos da França.

Províncias com dinamismo emperrado

Na África do Sul, o vigário apostólico da cidade do Cabo, Dom Grimley,
apoiado pelo Cardeal Barnabo, obteve Irmãos para a direção de suas escolas em
1867. Mas o número de católicos é baixo e, pela falta de recrutamento local, as
obras não se desenvolvem como é esperado. A guerra do Transvaal (1899) provoca
uma crise.  Este distrito sem grande dinamismo não poderá ser erigido em pro-
víncia em 1907, senão após a chegada de uma quarentena de Irmãos jovens de
Aubenas, que primeiro terão de se adaptar ao país. Por volta de 1909 é uma pe-
quena província: 75 Irmãos e um único noviço. Suas obras são muito bem adap-
tadas ao país, dando educação “mista”, ou seja, acolhendo protestantes e judeus.
Uma obra para os negros é fundada em Roma. É uma província com autonomia
limitada.

O cenário está muito diferente na Colômbia onde a concordata entre Roma e
o governo colombiano (1887) incentiva o estabelecimento de escolas públicas di-
rigidas por religiosos. Sete Irmãos são então enviados à Popayán e, graças a
reforços, em 1899 há 10 estabelecimentos, 103 Irmãos, estrangeiros a maior parte,
mas já 27 noviços e 16 postulantes. A guerra civil, dita dos 1000 dias, arruinou as
obras em 1900 e 1902 e reduziu os Irmãos à miséria ou ao exílio. A província pre-
cisou se reconstituir sobre novas bases criando, desta vez, instituições privadas.
Em torno de 1909 há 103 Irmãos, 10 noviços e 40 juvenistas. É, em suma, uma
província que conheceu duas fundações sucessivas. Mesmo se seus resultados
numéricos são modestos, a provação tornou uma província forte e profundamente
enraizada em um país com um equilíbrio político frágil.
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A província da China é fruto de vários acordos bem diferentes: em 1891, Dom
Sarthou, vigário apostólico, chama os Irmãos para dirigir a escola sino-francesa
de Nantang em Pequim, mas ele lhes impõe também a direção do Colégio Saint
Louis (para europeus, e de língua inglesa), em TienTsin. Em 1893 a missão de Pe-
quim ainda pede aos Irmãos para cuidar do orfanato de Chala-Eul. No norte da
China, os Irmãos são, portanto, auxiliares da missão. O levante dos Boxers em
1900 destrói estas obras e mata vários Irmãos. Em 1906, cinco Irmãos ainda são
massacrados em Chiang Nan. Mais ao sul, a situação é muito diferente: em 1893,
em Xangai, os jesuítas obtêm a ajuda dos Irmãos Maristas no colégio São Francisco
Xavier e, em 1895, ele passa para a administração dos Irmãos. 

Apesar dessas tragédias, as fundações são alimentadas pela chegada de novos
missionários. Erigida em 1908, a província tem, em 1909, 17 escolas (2120 alunos)
animadas por 124 Irmãos. Os transtornos sofridos pelos Irmãos mostram que a in-
tegração do seu trabalho no país é fraca. Mas catorze postulantes e 26 juvenistas
são esperança para um desenvolvimento. Sabemos que a história marista na China
terá uma série quase ininterrupta de provações. No entanto, o grande número de
Irmãos chineses e a permanência de uma província da China exterior mostram
que um encontro entre os Irmãos da Europa e a população cristã chinesa foi bem
sucedido.

Nesses três países, mesmo se suas situações político-culturais são muito dife-
rentes (um país de tradição católica, um de tradição protestante, um de tradições
“pagãs”), a dialética tensão-conivência funciona, mas com uma dominante tensão.
Até mesmo as relações com a Igreja (China) não são isentas. A este respeito, o
artigo do Ir. Robert Teoh239, sobre a fracassada fusão dos Irmãos da Mãe de Deus
(Maternistas) com os Irmãos Maristas entre 1909 e 1912, ensina-nos muito sobre
os problemas culturais e eclesiológicos que surgiram na China, mas também em
todo o Instituto. Esta pequena congregação de Irmãos, dependente do vigário
apostólico da área de Shanghai, não pôde ser finalmente integrada por causa de
certo mal entendido cultural dos formadores Maristas, mais especialmente pela
recusa das autoridades eclesiásticas em considerar estes Irmãos chineses, exceto
como auxiliares, enquanto os Irmãos Maristas os receberiam como iguais, convi-
dando-os a recusar, como eles mesmos, de prostra-se perante os missionários,
como era costume. Este é um caso interessante de conflito entre duas interpretações
sobre o que mais tarde foi chamado de inculturação.

A província de Constantinopla começou no Colégio São Bento dirigido pelos
lazaristas para onde, em 1892, chegam quatro Irmãos como professores e super-
visores. No ano seguinte, os lazaristas confiam-lhes a direção de uma escola pri-
mária em Scutari, no lado asiático, onde se podia isentar os Irmãos do serviço mi-
litar. Mas as autoridades turcas submetem os Irmãos a todo tipo de dificuldades.
Como na China, várias outras instâncias fazem apelos ao Instituto: em 1895, Dom
Marengo, Bispo de Makri-Keui, perto de Constantinopla, mas na Ásia, obtém uma
escola católica e, por intermédio dos jesuítas e do cônsul da França, o Instituto

239 Cadernos Maristas n. 27, outubro de 2009, p. 89-113.
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funda uma escola em Samsun, no mar Negro. Lazaristas, jesuítas e outras congre-
gações convidam a assumir obras ou apoiá-las em vários locais; e mesmo a Em-
baixada da França abriu uma escola francesa na ilha de Metelin.

Ao contrário da maioria das novas províncias, os Irmãos de Constantinopla são
verdadeiros missionários no sentido de que eles vivem fora da cristandade latina e
adaptam a sua ação a este contexto. A maioria dos alunos “está fora da verdadeira
Igreja” e os Irmãos, em vez de pensar sobre o ecumenismo colocam-no em prática:
“o catecismo é ensinado indistintamente a todos os cristãos”; “nas aulas de moral
ensinam aos outros seus deveres gerais para com Deus, ao próximo e em relação a
si mesmos”. Eles encontram, portanto, uma forma de tensão-conivência pouco co-
nhecida em outros lugares e que vai se espalhando mais e mais. Mas é claro, as vo-
cações são extremamente raras. Se, em 1909, a província tem 14 comunidades e
103 Irmãos, todos são estrangeiros. Também, a província pretende se estender à
Europa Central: um juvenato é instalado em Roustchouk, na Bulgária, mas tem
apenas 8 juvenistas. Outro é planejado em Orsova, na Hungria.

No fundo, a situação é próxima daquela da China: um país de cultura diferente,
ou mesmo antagônico, percebendo o catolicismo como estrangeiro. Se o Estado é
mais hostil do que a população, repartida entre a ortodoxia e o Islã, as chances de
enraizar localmente são quase zero. A guerra de 1914-1918 destruirá todas as
obras; e em 1935 os últimos Irmãos, recusando a política de secularização da Tur-
quia kemalista, deixam o país. Permanecem apenas os estabelecimentos da Grécia
e da Europa Central (Budapeste), enquanto certo número de escolas serão fundadas
na Bretanha por haver vocações.

O cenário é um pouco menos difícil em Síria-Líbano, onde a população cristã
é grande e goza de uma autonomia política. Protegido por uma França que consi-
dera que a secularização não é um artigo de exportação, as congregações são ati-
vas. Em 1909, os Irmãos Maristas são uns cem, em 19 estabelecimentos que aco-
lhem 22.000 estudantes. Mas o noviciado local “está recrutando com certa
dificuldade”. Após a guerra de 1914-1918 é preciso reconstruir tudo. Porém, o
equilíbrio entre obras e recrutamento local jamais será alcançado, nem sequer se
aproxima. Apesar de uma conivência religiosa bastante forte com as populações
locais, há apenas uma integração cultural superficial. Em certa medida, a situação
pode parecer próxima daquela da Nova Caledônia e da África do Sul.

Províncias em lento crescimento

As províncias de Varennes e Lacabane fundam uma primeira obra no Brasil
Central a pedido do Bispo de Mariana, no estado de Minas Gerais. Seis Irmãos
chegaram a Congonhas em 1897 para serem professores e supervisores em um
colégio. Mas, rapidamente o Irmão Norbert, assistente, orienta os Irmãos a assumir
a direção de uma escola paga em São Paulo. Depois, eles recebem muitos pedidos
para fundação de colégios. Em 1909 a situação ainda parece muito tênue: 1800
alunos e 75 Irmãos professores. A casa provincial é em Mendes/RJ, onde o novi-
ciado e o juvenato encontram-se ainda em estado de “pusillus grex” (pequeno re-
banho). 
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A Fundação da província do Brasil Norte acontece na maior improvisação. Foi
em março de 1903, que 5 Irmãos de Aubenas chegaram a Belém do Pará, norte do
Brasil, a pedido de Dom Maia, Bispo do lugar. Eles assumem a direção do colégio
diocesano do Carmo onde os começos são difíceis. Como Belém tornou-se rapida-
mente o lugar de refúgio de muitos Irmãos de Aubenas, expulsos da França, os anos
seguintes mostram uma grande improvisação nas fundações. A ereção da província,
em 1908, parece bastante surpreendente, pois compreende apenas 52 Irmãos pro-
fessores e 1100 estudantes. Não há nem casa provincial e nem noviciado.

Para o Brasil Meridional, os Irmãos responderam ao chamado do Bispo res-
ponsável da população alemã do Estado do Rio Grande do Sul e fundaram uma
escola paroquial de língua alemã em Bom Princípio (1900) e, depois, uma escola
pública de língua portuguesa (1901) e finalmente uma escola normal (1903). O
Bispo de Porto Alegre, Dom Ponce de Leão, obtém a seu pedido, em 1902, a fun-
dação de três escolas em Porto Alegre. Em torno de 1909 a província, graças à
chegada maciça de Irmãos, tem 18 estabelecimentos, 2000 alunos e uma centena
de Irmãos vindos principalmente de Beaucamps240. Não tem casa provincial. Um
noviciado acaba de ser fundado.

Assim como no sul do Brasil, a Fundação no México depende de instâncias di-
ferentes. É a pedido de uma Comissão de pais que, em 1899, os Irmãos chegam a
Guadalajara. No mesmo ano estabelecimentos são fundados no Yucatan. A pedido
dos Bispos, estabelecimentos surgem em Zamora, em 1900, México, em 1901,
Cuernavaca, em 1902. Também, quando muitos Irmãos da França chegam de St.
Paul, eles encontram uma organização capaz de empregá-los efetivamente. Em
1909, a província tem 26 escolas, 180 Irmãos, 4.600 alunos. A casa provincial e de
formação está em Zamora. A obra é mais ampla do que no Brasil, mas o enraizamento
no país está apenas começando. Entendemos, porém, que é rápido, porque durante
a revolução que perturba o país em 1914-1920, os Irmãos Maristas são capazes de
resistir, apesar do retorno dos europeus. E o regime de cunho totalitário de Calles,
em 1926-30, não mais será capaz de fazer os Irmãos Maristas se renderem.

Esta rápida visão geral das novas províncias destaca o caráter muito artificial e
mesmo paradoxal das províncias, uma vez que muitas delas são canonicamente
independentes sem os meios práticos de sua autonomia. Na verdade, foram deci-
sivos três critérios: 1 - a distância, não só de quilometragem, mas cultural e admi-
nistrativa, exigindo uma ampla autonomia local; 2 - o critério constitucional, im-
pondo um governo descentralizado; 3 - finalmente, o critério do número de
Irmãos, esperando que cada província fosse capaz de se organizar e recrutar a
longo prazo. Portanto, entendemos que, num contexto de grande fragilidade das
províncias, o Conselho geral manteve o papel tradicional dos assistentes e conti-
nuou a orientar o recrutamento francês em vista do exterior, buscando alternativas.
Ele vai encontrá-las na criação da obra de São François Xavier, na Espanha, na
Alemanha, na Itália e até na Europa Central. Em 1909, esboçou-se, portanto, uma
política de prioridade à internacionalização da congregação, a Europa servindo
como um reservatório para as vocações missionárias.

240 Na sua História da província da Alemanha (2014) o Ir. Augustin Hendlmeier indica (p. 24) a
partida de 100 Irmãos alemães para o Brasil Sul antes de 1914. 
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As duas guerras mundiais e as revoluções, agitações revolucionárias e nacio-
nalismos obviamente vão perturbar seriamente a situação do Instituto. No entanto,
em 1909, é desenhada uma fisionomia do Instituto dividindo suas forças em
grandes blocos:

EUROPA em dificuldade, mas ainda fornecedora de missionários para o resto do mundo,
em especial graças à Espanha, à Itália, à Alemanha e a São Francisco Xavier.

AMÉRICA LATINA adquirindo lentamente sua maturidade graças ao apoio da Espanha e dos missio-
nários europeus.

AMÉRICA DO NORTE
E OCEANIA capazes de se organizar e de recrutar localmente.

ORIENTE MÉDIO bloqueado precocemente dentro no seu desenvolvimento. 

CHINA um pouco mais aberta

.

Declínio de províncias-mãe

A política de expansão missionária foi bastante diferente de acordo com os as-
sistentes que as governavam no final do século: St. Paul e Beaucamps comprome-
teram-se resolutamente com o exterior próximo e distante. Parece que St Genis e
L’Hermitage estavam num nível abaixo241, e Varennes-Lacabane ainda menos por
razões de debilidade interna. A supressão da Congregação em 1903 manifesta
também as capacidades de resistência muito diferentes: a província de St. Paul, já
muito inclinada para o exterior, não faltará lugar para enviar seu Irmãos, enquanto
nas províncias de Aubenas e Varennes a improvisação foi grande. Também, no pe-
ríodo de 1903-1967242: St Genis, L’Hermitage e Beaucamps conheceram certo re-
nascimento, enquanto as outras províncias foram reestruturadas por fusão ou por
adição de grupos estrangeiros. O quadro de eleitores (professos perpétuos e
estáveis) nos Capítulos Gerais de 1903-1967 colocam em evidência destes trajetos
relativamente divergentes. 

241 Na sua Histoire de l’Institut em 1947, o Ir. Jean-Emile relata (p. 219) que até 1908, 200 Irmãos
tinham sido enviados para a China e para a Turquia.

242 Um aumento de pessoas após 1946 é parcialmente artificial pelo fato de termos associado à
Varennes grupos não-franceses.
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SAINT-GENIS (1860)

SAINT-PAUL (1842)

ND L’HERMITAGE

AUBENAS (1844)

BEAUCAMPS (1842)

VARENNES (1876)

LACABANE (1855)

SUD-EST (1949)

SUDOUEST (1949)

VARENNES-ORIENT (1946)

PROVINCIAS O DISTRITOS 1907243 1913 1920 1932 1946 1958 1967

ESTATÍSTICA 7 - EVOLUÇÃO NUMÉRICA DAS PROVÍNCIAS DA FRANÇA (1903-1967)

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir das Atas
das eleições dos Capítulos Gerais.
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A História do instituto de 1947

Quase quarenta anos depois do panorama traçado em 1909, uma história do
Instituto, elaborada pelo Ir. Jean-Emile, assistente desde 1939244, traça uma espécie
de balanço de seus cento e trinta anos de existência. Projetado como um livro,
tem qualidades e limitações245: clareza do exposto ao preço de simplificações às
vezes questionáveis. Em seu prefácio, o autor afirma “responder a um desejo do
Capítulo Geral de 1946”246.

Uma visão geral sobre as províncias

O último capítulo do Ir. Jean-Emile fornece um panorama de todo o Instituto
no final da guerra. Para evitar a descrição de “uma narrativa muito monótona” das
30 províncias na época, ele escolheu um plano regional.

1. Para a França, descobre que as províncias levaram “uma vida calma depois
de 1903”. Foi necessário agrupar Aubenas e Lacabane (Sud-Ouest) e Varen-
nes, Constantinopla (estabelecimentos da Bretanha) e Orient. Restam, por-

243 Atas do Capítulo. Estatísticas.
244 Falecido em 1971, ele parece não ter sido beneficiado com uma biografia.
245 Editado pelo Economat Général des Frères Maristes em St Genis-Laval.
246 Mas, de fato, é um desejo do Capítulo de 1932 que ele responde. É preciso supor que o

essencial da obra foi elaborado no momento que o Ir. Jean-Emile era secretário geral; o Capítulo Geral
de 1946 encorajou seu término e sua publicação.
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tanto, seis províncias, 1.355 pessoas, das quais apenas 197 Juvenistas; o nú-
mero destes foi significativamente reduzido pela guerra.

2. A América do Norte (3 províncias) tem 1.340 pessoas, incluindo 380 Juve-
nistas; 60 escolas e 21.640 alunos: “Tudo leva a esperar por contínuo de-
senvolvimento [...]. A maior liberdade nos é dada nos Estados Unidos e os
subsídios são dados no Canadá para as escolas dos Irmãos”.

3. O México é uma “maravilhosa província que nada pode deter”, que tem
576 pessoas, incluindo 145 juvenistas, e 13.244 alunos.

4. O Brasil “forma hoje três das mais belas províncias do Instituto”. As voca-
ções agora são abundantes. 54 escolas recebem 25.000 alunos. Os mem-
bros, incluindo 750 juvenistas, são em torno de 2.000. Pode-se, portanto,
esperar “novos desenvolvimentos”.

5. A América de língua espanhola (4 províncias), apesar de algumas convul-
sões políticas, desenvolve-se “com continuidade”. Há nelas 1.165 membros,
incluindo 357 juvenistas. As 53 escolas abrigam 22.000 alunos.

6. Espanha: (4 províncias). Os danos causados pela guerra civil são reparados.
As 72 escolas (100 antes de 1936) recebem 27.000 alunos. 3 juvenatos aí
funcionam para a América do sul. 

7. Quanto à Austrália e Nova Zelândia (3 províncias): “Embora estas províncias
estejam estabelecidas em países de maioria protestante, gozam de liberda-
des que nem sempre têm os países católicos”. Elas têm as suas missões em
Fiji, Salomão, Samoa. Elas reúnem 661 membros, incluindo 128 juvenistas.
As 63 escolas recebem 16.700 alunos.

8. A província da Bélgica dá grandes esperanças “neste imenso Congo que ca-
minha a passos largos para uma civilização cristã”.

Para o Ir. Jean-Emile, estas são as 24 províncias do Instituto, que por sua pros-
peridade, ou pelo menos por seus membros, constituem o essencial da instituição.
Em seguida, ele fala de “outras províncias” mais reduzidas ou afligidas por pro-
blemas estruturais. Sobre a Grã-Bretanha-Irlanda e Itália, não faz nenhum juízo
particular, provavelmente porque ele as conhece mal. Para a África do Sul e Nova
Caledónia sublinha os problemas de recrutamento. Quanto à Alemanha e à China,
ele fala longamente sobre as duras provas suportadas, mas também de sua reini-
cialização corajosa. É, portanto, um panorama otimista do Instituto, mas que não
é isento de nuances, nem juízos de valor um pouco arriscados.

Um hino a um Instituto que o tempo não diminui

Esta avaliação é parte do projeto global da obra que tende a mostrar que o Ins-
tituto manteve-se fiel às suas raízes e que ele era capaz de combater o bom com-
bate. A França, no final do século XIX, é descrita como um campo de batalha
entre a seita maçônica e a Igreja, a população continua predominantemente cristã
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e eminentemente favorável às congregações247. Ele negligencia as alterações no
Instituto entre 1840 e 1880, acreditando que nossas escolas até lá permaneceram
praticamente como as do tempo do Padre Champagnat. Ele exagera o efeito da
laicização das escolas em 1881-1903 que, segundo ele, teria causado o abandono
dos pequenos estabelecimentos “em benefício de grandes colégios que exigiam
pessoal numeroso, mas podiam alimentá-los”. É uma interpretação tendenciosa
que tem uma finalidade específica: justificar a evolução do Instituto da educação
primária para o ensino secundário:

(p. 8) Isto não foi, portanto, senão pela pressão inevitável dos acontecimentos
que o Instituto precisou se resignar a esta alteração de seu ideal recebido do Vene-
rável Padre Fundador. Fundado principalmente para as escolas da região rural, vê-
se forçado a se estabelecer em cidades, especialmente na França.

E finalmente o Instituto é “um pouco como o Império de Carlos V, sobre o qual
o sol nunca se põe”. Por toda parte os Irmãos de todas as raças e línguas comungam
do mesmo espírito e das mesmas práticas. Só o hábito (civil, clergyman, batina
branca) pode ser diferente. É um corpo santo, acalentado por Maria, estimado
pelo povo, invulnerável às investidas dos ímpios. É um corpo fervoroso, onde
reina a paz. Nele, nenhuma decadência obrigando a uma reforma:

Assim, todos os nossos problemas vêm de fora. Perseguição, expulsão, espolia-
ção, os massacres, às vezes, abateram-se sobre nós, porque a Providência quer
que participemos das tribulações da Igreja, corpo místico do divino Mestre,
sofrendo continuamente até o fim do mundo; mas, graças a Deus, nenhuma
destas provações chegaram para nosso Instituto pela mão de seus filhos. 

Portanto, não há nada para mudar em uma sociedade que se manteve fiel ao seu
espírito primitivo, as perseguições superadas são o sinal da permanência desta fide-
lidade ao longo do tempo. A história do Instituto de 1947 é, portanto, bastante pa-
radoxal, já que ela diz que o Instituto é sempre o mesmo, o tempo não tem nenhum
efeito sobre ele. Mas a tentativa é mais imaginativa do que realmente convincente.

Unidade do Instituto e destinos diversos das províncias

No final do seu livro, o Ir. Jean-Emile sugere que cada província escreva sua
própria história inspirando-se na história da província de St Genis-Laval, desen-
volvida por ele mesmo (p. 217-223). É reconhecer implicitamente uma personali-
dade particular em cada unidade organizacional. E de fato, depois de destacar as
provas experimentadas pela província de St Genis, observa que esta conta em
1947, com 318 Irmãos, como em 1860. Mas “é quase um milagre, e em todo
caso, é prova da dedicação, do forte espírito religioso e do zelo por terem mantido
posições [...] e nunca terem desesperado no meio dos piores acontecimentos”. E
é, somando tudo, uma boa definição do espírito desta província, mesmo se parece
um pouco curta.

247 Esta teoria de conspiração é um lugar-comum da propaganda conservadora e católica. 



248 Marist Brothers. Germany, 1914-2014, p. 13-15.

Muito recentemente, o Ir. Augustin Hendlemeier248 havia tentado definir as ca-
racterísticas principais da província da Alemanha que, embora os Irmãos alemães
fossem muito numerosos, sempre viveu às margens ao mesmo tempo geográfica e
culturalmente do Instituto. Como consequência, uma baixa consciência de per-
tencer a um organismo internacional, um forte apego à tradição e à autoridade e
algum conservadorismo religioso. Por outro lado, a energia e o espírito de organi-
zação ajudaram a província a atravessar tempos perturbados. O Ir. Hendlemeier
sublinha, entre outras, a importância da organização e o espírito muito monástico
da casa provincial de Furth, com seus muitos Irmãos trabalhando em todo tipo de
serviços especializados que davam à província uma fisionomia bastante peculiar.
Mas a história de cada província não é particular?

220
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19. 

RELATÓRIOS DE VISITAS DE 1947-1952

A essa história do Instituto bem sintética podemos adicionar fontes um pouco
posteriores. De fato, a Segunda Guerra Mundial criou grandes dificuldades de co-
municação entre as províncias. As Circulares249 multiplicam os relatórios de visitas
de delegação de 1947 a 1952, que oferecem uma breve história das províncias e
apontam suas forças e fraquezas. Apesar da sua natureza bastante formal, podemos
nelas discernir as principais tendências e recuperar nuances ou contradizer julga-
mentos anteriores do Ir. Jean-Émile.

As situações trágicas

Estamos em uma fase relativamente pacífica, depois de um tempo de provas
pesadas em muitos lugares. O México saiu de uma longa fase de alternância de
perseguição e momentos de calma entre 1914 e 1940250. A Alemanha, arruinada
pela guerra, foi ocupada militarmente e o Ir. Marie-Odulphe tem dificuldades
para entrar251. Várias casas do Instituto são habitadas por refugiados ou pelas
tropas de ocupação. A guerra matou muitos Irmãos e causou ‘deserções lamentá-
veis”. O país sofre de uma escassez de professores e os Irmãos formadores têm di-
ficuldades para reeducar os antigos grupos nazistas e os soldados desmobilizados.
Além disso, a província é fragmentada: no Uruguai, no Liechtenstein, na Suíça...

A Espanha, em plena reconstrução e reestruturação após a guerra civil de
1936-39, dividida em quatro províncias em 1944, conclui sua recuperação: 1.200
Irmãos atuando, 650 em formação, parece muito resumido. Na Grécia (33 Irmãos),
após a guerra, uma terrível fome e a guerra civil, as obras, por longo tempo requi-
sitadas foram devolvidas252.

249 Circulaires, T. 19-20. 
250 Circulaires, T. 20, p. 51, 551. Circular de 24/5/1948. Ver também nos Cadernos Maristas n. 30

(fevereiro de 2012, p. 93-131, O carisma marista em terra mexicana, do Ir. Brambila.
251 Circulaires, T. 19, p. 614; T. 20, p. 125-135. Circular de 8/12/1948.
252 Circulaires, T. 20, p. 140. Circular de 8/12/1948.
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Só a China ainda tem muita dificuldade253. O relatório publicado em dezembro
de 1949 descreve uma província dividida: sobre seus 233 Irmãos, a metade está
no norte, em zona comunista, e estão tentando salvar o que pode ser salvo.
Noviços e Postulantes fugiram para Macau. Tenta-se estabelecer obras no sudeste
da Ásia.

Isolamento e início da descolonização

Muitos países de missão viveram um longo isolamento: Congo, Madagascar,
Oriente Médio, Ceilão, Nova Caledônia; e a descolonização começou a fazer
sentir os seus efeitos. Em Madagascar, 23 Irmãos são malgaxes sobre 32254 o Ir.
Jean-Emile lamenta este longo isolamento do distrito e a falta de recursos. Ceilão
(uns vinte Irmãos) permaneceu da mesma forma, muito tempo isolado, mas as
obras aí são florescentes com a ajuda de professores civis. O país tornou-se inde-
pendente em 1949, o governo, embora muito liberal, consentiu em pagar somente
os professores cingaleses. Em Nova Caledônia o isolamento foi fatal255: restam aí
apenas três estabelecimentos e nenhum recrutamento local: “sem  missão se
morre”, disse o visitador, Ir. Désiré-Alphonse.

Na África, ao contrário, começam as missões na Rodésia, Niassalândia e em
Moçambique, sob o patrocínio dos Irmãos canadenses e brasileiros. Congo belga,
Madagascar e África do Sul são missões mais antigas oferecendo situações con-
trastantes: grandes obras e pouco recrutamento local na África do Sul e no Congo
belga, enquanto que Madagascar apresenta uma relação entre Irmãos autóctones
e as obras muito mais equilibradas.

Descompasso entre obras-pessoal e ascensão do laicato

A Guerra ampliou a dissociação entre obras e pessoal e, portanto, um pouco
em todos os lugares impôs-se o emprego de colaboradores leigos. Alguns visita-
dores insistem na necessidade de substituir com Irmãos e, de qualquer forma,
evitar o mais possível o contato entre Irmãos e leigos. É o caso de Beaucamps,
onde o visitador recomenda “afastar os colaboradores estrangeiros”. No México,
de acordo com as escolas, existem de 5 a 40 professores leigos. A Bélgica tem
muitos professores leigos. Varennes dispõe para suas obras de 102 Irmãos e 16
professores leigos...

253 Circulaires, T. 19, p. 618. Circular de 24/5/1947; T. 20, p. 297. Circular de 8/12/1949.
254 Circulaires, T. 19, p. 607. Circular de 24/5/1947.
255 Circulaires, T. 19, p. 60. Circular de 25/12/1940.

Tomo 2Lanfrey     



223

Recrutamento e formação

Em muitas províncias foram criados os juvenatos para maiores a fim de possi-
bilitar, no momento do noviciado, um nível de conclusão do ensino secundário e
uma idade aproximada de 17 anos. Prolonga-se o tempo do escolasticado porque
agora precisa adquirir o diploma profissional e acadêmico, e os escolásticos uni-
versitários se multiplicam. O recrutamento toma então aspectos diferentes: nos
países anglo-saxônicos, ele é em grande parte ligado à escola; mas no Brasil
parece bastante dissociado das obras.

Um estado de espírito tradicional em face 
às situações diversas

Muitos visitadores ainda estão mergulhados em uma mentalidade de restaura-
ção. O ideal continua a ser uma cristandade sem defeito que o visitador do Ca-
nadá256 acredita encontrar neste território em 1948:

Não há nenhum país no mundo onde religiosos desfrutam de uma situação
mais favorável que a vossa: as famílias são profundamente cristãs [...].  vós dirigis
escolas oficiais cuja organização é totalmente compatível com as diretivas da hie-
rarquia Católica, a educação religiosa faz parte do currículo oficial, livros didáticos
são irrepreensíveis quanto à doutrina, as autoridades civis vos protegem em qual-
quer ocasião, o clero paroquial facilita as práticas religiosas dos alunos, os conselhos
escolares pagam vossos serviços...

No México257 verificou-se que o fim da perseguição causou “uma verdadeira
avalanche de crianças” em colégios religiosos pagos, exigindo a contratação de
muitos professores civis. O visitador desejava que os provinciais considerassem a
substituição destes educadores civis por Irmãos, “mas isto levará tempo porque eles
são muitos”. Pode-se estar seguro de que tal política não foi praticada após a visita.
Preocupado em voltar à tradição no domínio da utilização dos leigos, o visitador do
México é menos apreensivo a respeito da clientela da escola. Para ele, é certamente
importante educar os pobres, e ainda mais porque é o espírito do Instituto:

mas, devido às necessidades especiais dos países onde o clero dirige muito
poucos colégios, esta formação e esta educação cristã são mais necessárias para
os filhos de famílias abastadas do que outras, porque serão eles que, um dia, go-
vernarão o país.

Não se pode ilustrar melhor o deslocamento da obra marista, passando de
uma educação popular para a das elites. E o visitador reconhece que tal abordagem
também abrange a Argentina, o Brasil, a Colômbia e Cuba, onde, graças a esta es-
colha, “os progressos religiosos aí são reforçados e acentuados”.

256 Circulaires, T. 19, p. 158. Circular de 15/3/1942.
257 Circulaires, T. 20, p. 53-54. Circular de 24/5/1948.
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Na Ásia, o Instituto parece vacilar frente à sua política de expansão. Pelo
menos esta é a impressão que dá um artigo curto de “notícias do Ceilão”, em
1948258 (C. XIX, p. 621), que aborda uma questão que parece não se referir dire-
tamente à ilha, de maioria budista, mas sobretudo à Índia, mais próxima. O texto
lembra o fato que, por causa do sistema de castas, não se pode aceitar no clero e
nas ordens religiosas aqueles que pertencem a castas mais baixas. O autor reco-
nhece que tal postura se opõe ao Evangelho e que “somos, portanto, forçados a
escolher entre acolher apenas castas altas ou ver tudo fracassar”“. E ele formula
um princípio que o Instituto finalmente aplicou um pouco por todos os lugares e
em vários momentos: “Aqueles que estão no local constatam que precisam adap-
tar-se aos costumes do país”, pois estão deixando de trabalhar pacientemente
para a evolução das mentes. Neste caso, o Instituto não viu necessidade de tentar
a experiência Indiana, mas havia aí um debate sobre o qual este texto é o eco. 

O visitador da África do Sul, em 1949259 (C. XX, p. 233), encontra-se frente ao
apartheid sobre o qual ele não formula nenhum julgamento explícito, conten-
tando-se em lembrar que, sobre as dez escolas da província, há uma para os
negros. No entanto, ele se surpreendeu que escolas para brancos compreendem
47% de protestantes e judeus. Como os antigos alunos estão agrupados no Marist
Old Boys, independentemente da sua religião, há necessidade de ser tranquilizado
por um Bispo local sobre os méritos de tal situação. Um dos resultados desta ma-
neira de conviver é a redução dos preconceitos entre as religiões.

Convergências e divergências das regiões prósperas

Os relatórios de visita confirmam as impressões do Ir. Jean-Emile sobre as
regiões prósperas, mas sugerem que há diferenças notáveis entre elas que revelam
estatísticas muito precisas. Os três juntos, Brasil, Estados Unidos-Canadá e Oceania,
têm um número de estabelecimentos sensivelmente idênticos, mas os do Brasil
são nitidamente mais importantes. Quanto ao recrutamento, a relação Irmãos/Ju-
venistas é muito diferente.

258 Circulaires, T. 19, p. 621. Circular de 24/5/1947.
259 Circulaires, T. 20, p. 233. Circular de 24/5/1949.
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260 Escolas de 3 até 36 Irmãos (Colégio Laval). 
261 Os estabelecimentos têm de 60 a 700 alunos. 
262 Escolas de 60 a 900 alunos. 
263 Circulaires, T. 20, p. 77. Circular de 24/5/1948.

PROVINCIAS DO BRASIL

PROVINCIAS NÚMERO DE NÚMERO NÚMERO NÚMERO RELAÇÃO
(1948) ESTAB. DE IRMÃOS DE ALUNOS DE ALUNOS JUV/IRMÃOS

POR ESTAB. POR ESTAB. POR IRMÃO

Brasil Central 15 26 504 19 54%

Brasil Meridional 34 13 348 26 102 %

Brasil Setentrional 14 18 359 19’5 65 %

Total/média 63 19 403 21,5 73,6 %

PROVINCIAS DE AMÉRICA DO NORTE

PROVINCIAS NÚMERO DE NÚMERO NÚMERO NÚMERO RELAÇÃO
(1950) ESTAB. DE IRMÃOS DE ALUNOS DE ALUNOS JUV/IRMÃOS

POR ESTAB. POR ESTAB. POR IRMÃO

Estados Unidos 14 23,5 550 23,3 36 %
Iberville 21 15 260 272 261 18,1 56 %
Lévis 26 12 276 262 22,8 66 %
Total/média 61 15,7 337 21,4 52 %

PROVINCIAS DE AUSTRALIA E NOVA ZELÂNDIA

PROVINCIAS NÚMERO DE NÚMERO NÚMERO NÚMERO RELAÇÃO
(1950) ESTAB. DE IRMÃOS DE ALUNOS DE ALUNOS JUV/IRMÃOS

POR ESTAB. POR ESTAB. POR IRMÃO

Nova Gales do Sul 33 7’4 256 34’4 34 %
(42 internos)

Vitória 19 6 166) 27,4 26 %
(42 internos)

N. Zelândia 19 6 166 27’4 26 %
(42 internos)

Total/média 61 7’2 238 33 31’3
Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir dos relatórios das visitas 

publicados no  Bulletin de l’institut.

No Brasil predominam os colégios particulares secundários com clientela burguesa,
mas sem dúvida com uma identidade religiosa um pouco indefinida e, portanto,
pouco propícia ao recrutamento. No mundo anglo-saxão, (EUA, Canadá, Austrália),
o meio é mais democrático e a identidade católica mais definida, permitindo um
forte recrutamento por escola, levando a um menor desenvolvimento dos juvenatos
e a uma idade de entrada para o noviciado mais alta. Esta é a fórmula que emergirá
gradualmente. Os colégios do Brasil que pagam seus professores parecem ainda ter
poucos professores leigos263, enquanto que no mundo anglo-saxão, dominam as es-
colas com alunos externos e com funcionários mistos.
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Uma província tardiamente constituída: A Itália

A Itália teve sua cota de dificuldades, mas principalmente ela foi, como a Ale-
manha, grande fornecedora de juvenistas para São Francisco Xavier e numerosas
províncias, especialmente a Argentina. Por isso, tornou-se província apenas em
1946264. A relativa modéstia do número de Irmãos não é devido a um baixo potencial
de crescimento, mas à seleção, mantida por longo tempo, de juvenistas e Irmãos
em benefício de regiões consideradas terras de missão. Sua alta proporção de juve-
nistas sugere que ela os recruta no mundo rural. Mas o grande número de Irmãos
por estabelecimento mostra que, em suas obras, dominam os internatos urbanos.

264 Circulaires, T. 20, p. 380-386. Circular de 24/05/1950.
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UMA PROVÍNCIA TARDIAMENTE CONSTITUÍDA: A ITÁLIA

PROVÍNCIA N° DE ESTAB. N° DE IRMÃOS N° DE ALUNOS N° DE ALUNOS RELAÇÃO
POR ESTAB. POR ESTAB. POR IRMÃO JUV/IRMÃOS

Italia (1950) 8 20 298 14’9 91 %

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir dos relatórios das visitas
publicados no Bulletin de l´Institut.

UN ORIENTE MÉDIO COM UM FUTURO INCERTO: SÍRIA-LÍBANO

PROVÍNCIA N° DE ESTAB. N° DE IRMÃOS N° DE ALUNOS N° DE ALUNOS RELAÇÃO
POR ESTAB. POR ESTAB. POR IRMÃO JUV/IRMÃOS

Líbano-Siria 8 8 310 38’8 18’75

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir dos relatórios das visitas
publicados no Bulletin de l´Institut.

Um Oriente Médio com um futuro incerto: Síria-Líbano

O distrito do Líbano-Síria está estabelecido em uma área de vida muito con-
turbada, marcada pela destruição das obras em 1914-1918; as dificuldades entre
as comunidades religiosas e, um novo fator, a independência da Síria e do Líbano,
em 1945, abrem uma corrente de descolonização destinada a se tornar maior um
pouco mais tarde. Demasiado fraco para sobreviver sozinho, Líbano e Síria já não
são uma província, mas fazem parte de Varennes-Orient.
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Esse setor inclui grandes estabelecimentos urbanos com internato265 dando en-
sino primário e secundário em francês e árabe. As escolas sírias (Alepo e Damasco),
fechadas pelo governo, foram reabertas sob a pressão da população cristã e com
a ajuda do governo francês. O relatório destaca as dificuldades mais ou menos
tradicionais: necessidade, mais urgente do que antes, da língua árabe; brigas entre
comunidades religiosas, o êxodo rural (Amchit).

Por todas essas razões, as estatísticas indicam algumas distinções bem raras
em outro lugar: há 2287 estudantes católicos e 199 ortodoxos ou muçulmanos;
1881 são pagantes e 605 (católicos) gratuitos. Apesar de ter excelente reputação,
os estabelecimentos são limitados por seus meios financeiros, sua falta de lugar e
de Irmãos: “Nós não podemos satisfazer sua demanda (dos pais) senão contratando
mais professores leigos, coisa impossível para as escolas que cobrem suas despesas
por meio de forte ajuda aleatória.” As perspectivas de recrutamento deixam pouca
esperança de mudança: existe um embrião de juvenato para uma dúzia de juve-
nistas, formados, em seguida, em Varennes. 

Apesar de um longo contato e dos serviços prestados, os Irmãos Maristas esta-
beleceram apenas uma frágil conivência com a sociedade, os meios religiosos e o
Estado. Ao mesmo tempo, a China vive o mesmo problema em sua forma violenta,
e a corrente de descolonização que começou, muitas vezes fortemente marcada
por uma ideologia, vai multiplicar os cenários de marginalização ou de expulsão
(Cuba, Congo-Brasa...). Estamos em presença de casos exemplares de velhas mis-
sões baseadas sobre a dupla cristandade europeia-influência cultural que atingiram
seus limites no rescaldo da segunda guerra mundial.

Os efeitos a longo prazo da internacionalização

Na década de 1950, a maioria das províncias tem uma longa história e está
equipada com uma personalidade coletiva, cujos aspectos culturais ou educacio-
nais podem surpreender ou encantar os delegados do Conselho geral. Mesmo
que o ideal do cristianismo continue a ser o ponto de referência, a complexidade
do mundo é aceitável, pelo menos como um mal menor. E é preciso resignar-se
em ver regiões do Instituto afundar-se, mesmo que o clima geral é mais de oti-
mismo. O problema da descolonização ainda é pouco percebido. Por outro lado,
alguns visitadores estão preocupados com a contratação de professores leigos.
Mas suas observações terão pouco efeito sobre uma situação que, em muitos lu-
gares, tornou-se irreversível.

265 Mas, em três estabelecimentos este internato tem formas particulares: a casa fornece apenas o
alojamento. Os alunos trazem seus alimentos, conforme o costume pensionista. Estes alunos parecem
não ser contados como internos. 
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Das secularizações à secularização

O estado das províncias do Instituto, por volta de 1950, é o resultado de uma
internacionalização globalmente bem sucedida. Mas, a personalidade das pro-
víncias, forjada em uns cinquenta anos, também depende de grandes modelos
culturais que encontram suas raízes profundas nos séculos XVI - XVIII, tempo da
Reforma protestante e católica depois do tempo das Luzes.

Assim, as regiões Maristas da América do Norte e da Oceania são inscritas no
modelo anglo-saxão, liberal, concedendo grande autonomia às comunidades re-
ligiosas e eclesiais. Muitas vezes, os superiores e visitadores enfatizam este libera-
lismo, com forte contraste com a situação política de muitos países de maioria ca-
tólica. Em uma sociedade de espírito religioso e democrático vive uma minoria
de pessoas católicas, mas altamente organizada e tem a identidade fortemente
marcada principalmente pela escola. É ainda uma cristandade. É, ao mesmo
tempo, um mundo muito preocupado com a ascensão social, o progresso econô-
mico e a conquista técnica, fragmentando muitos aspectos das tradições religiosas
e suscitando discretamente uma poderosa secularização.

O mundo latino é marcado pela intensa rivalidade entre as Luzes revolucionárias
e um catolicismo sempre poderoso, relutante em considerar que ele sobreviveu a seu
tempo. Essas posições ideológicas têm implicações sociais e econômicas múltiplas:
as hierarquias sociais permanecem muito marcadas e a ruralidade é sempre bem es-
truturada. O debate político muito forte leva a momentos de extrema tensão ou de
acomodações cheias de pensamentos ocultos. E é suficiente que em um dos campos
domine um extremismo do tipo religião secular para que a tensão se transforme em
tragédia. Este é o caso ocorrido na França de forma moderada (expulsão), de forma
mais violenta no México (tempos de perseguição alternados com calmarias), na Espa-
nha (violenta perseguição e guerra civil), e mesmo na Alemanha. A maioria dos países
de tradição latina (França, Espanha, Bélgica, Itália, mas também da América Latina)
vive, portanto, de acordo com este modelo e o Instituto mesmo, em seu primeiro
século, participou ativamente na defesa de uma cristandade ainda muito presente.

Como instituição, os Irmãos Maristas são certamente de sensibilidade conser-
vadora, mas estão longe de posições ideologicamente assertivas: pouco levados
ao debate de ideias, são imbuídos de um sólido pragmatismo. Também, educando
as massas populares e as classes médias de cultura católica, eles ajudaram a acli-
matar a Modernidade no seio de uma cristandade de sensibilidade antimoderna.
Além disso, sem complexos, estabelecem pontes com as culturas e até com
religiões diferentes. Aí está o sucesso global de sua internacionalização.

No entanto, com os países sem tradição cristã ou cujo cristianismo latino é uma
minoria, o contato é mais problemático. Este é o caso de quase a totalidade da Ásia e
largamente aqueles do Oriente Médio. Nesses territórios, o Instituto não conseguiu se
implantar a não ser nas faixas litorâneas. Porque, basicamente, a missão Marista reve-
lou-se ser um meio de fortalecimento e transformação do catolicismo ocidental, em
vez de instrumento de conquistas sustentáveis em diferentes culturas. Digamos, então
que, à sua maneira, os Irmãos Maristas prepararam o Concílio Vaticano II, mas como
entidade missionária, em sentido estrito, o seu resultado parece ser mais questionável. 
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A hegemonia de uma secularização sociocultural

No entanto, por volta de 1950, o equilíbrio entre os modelos anglo-saxônico e
latino se quebrou por causa da 2ª Guerra Mundial. O modelo ideológico decorrente
da Revolução Francesa, que interpretou a filosofia do Iluminismo de forma agressiva
e, mais ou menos, como uma religião alternativa, resultou desvalorizado. E é por
isso que a Igreja e o Instituto, em particular, sentem-se em torno de 1950 em uma
posição favorável porque eles acreditam ter amplamente ganho sua aposta de
uma mutação sem negação face às forças revolucionárias, exceto o comunismo.
Daí um verdadeiro otimismo e, também, certa cegueira diante dos efeitos de uma
Modernidade anglo-saxônica, agora hegemônica, provocando uma secularização
de natureza sociocultural e não mais ideológico-política.

No futuro imediato, o Instituto encontrou um forte espírito missionário, voltado
principalmente para a África e investido de uma modernização do seu pessoal,
cuja conclusão da nova Casa-mãe em Roma, em 1961, é o símbolo. Quando, em
1959 João XXIII manifestará o projeto de um “aggiornamento” da Igreja, a maioria
dos católicos, e especialmente os Irmãos Maristas, aderirão sem relutância ao que
eles interpretaram como a conclusão de um processo de modernização interna
começado há muito tempo. Sentindo-se profundamente modernos e católicos,
eles se apercebem mal de como é grande a distância entre uma Modernidade so-
ciocultural e uma Igreja menos desprendida, não acreditando em sua couraça an-
timoderna.

A crise que vai estourar por ocasião do Concílio, não será, portanto, uma
agressão exterior, como no contexto político-religioso do passado, mas um desafio
real para as pessoas e instituições intimadas a clarificar suas relações entre fé e
cultura, que até então haviam associado sem muito preocupar-se com a coerência.
A década de 1950 é, portanto, para muitas províncias, aquela de realização e ilu-
sões. Desde o anúncio do Concílio serão confrontadas com uma situação com-
pletamente nova, que vai fazê-las sofre um duro teste de verdade.

ANEXO 2: Uma evolução quantitativa das províncias, p. 448





231

20.

FUNDAR E FAZER PROSPERAR 
AS PROVÍNCIAS. PROVINCIAIS,
RECRUTADORES, JUVENATOS

Se os fatores geopolíticos foram frequentemente decisivos no destino a longo
prazo das províncias, o dinamismo e o carisma de seus líderes diretos, mas também
das equipes de gestão em sentido lato (conselheiros provinciais, mestres de novi-
ços...), foram de grande peso. Mas eu me restringirei ao estudo de duas funções
altamente estratégicas: provincial e recrutador.

Lembramos que até 1903 os provinciais são na verdade os diretores das casas
provinciais tendo a faculdade de despachar os assuntos do dia a dia do seu terri-
tório, mas que as províncias são governadas pelos assistentes. A partir de 1903,
tornando-se superiores maiores, os provinciais permanecem em suas funções ape-
nas seis anos, nove anos ou mais. Mas, como em muitas províncias, há a alternância
de dois provinciais, a tradição do cargo vitalício não é totalmente abandonada.
Além disso, os antigos provinciais permanecem em posições-chave: conselheiros
provinciais, diretores de grandes colégios, mestres de noviços... Para evitar difi-
culdades ao seu sucessor, às vezes são delegados para visitar outras províncias ou
inspecionar juvenatos distante.

Como se tornar provincial? O cenário é semelhante ao dos assistentes: após
uma passagem nas escolas, onde o jovem Irmão demonstrou inteligência e solida-
riedade, e uma vez pronunciado seus votos perpétuos, o assistente o chama ao
escolasticado para a aquisição do diploma superior e depois o nomeia para cargos
de confiança: professor em um dos grandes internatos da província ou em casas
de formação (juvenato, noviciado, escolasticado). Em seguida torna-se diretor.
Um sinal de especial estima dos superiores, de 1896 a 1914, é o convite para o
Segundo Noviciado de seis meses, muitas vezes seguido do voto de estabilidade.
Se o Irmão permanece na França ou no território natal, ele pode fazer uma carreira
de diretor, mestre de noviços e até mesmo visitador. Um sinal da conjunção entre
a escolha dos superiores e a estima dos Irmãos é a eleição ou pelo menos o
grande número de votos para os Capítulos gerais.

Como nos últimos anos do século XIX, é necessário encontrar responsáveis de
missão distante, e é nestas pessoas capazes e dedicadas que os superiores contam,
agregando-lhes Irmãos mais jovens e que tenham solicitado ou consentido em dar
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o grande salto. Chegados ao local, a Comunidade se organiza e cresce com novas
chegadas até que se possa constituir um distrito, governado por um visitador que,
em princípio, é o responsável pela primeira implantação. 

Mas o cenário missionário conhece seguidamente riscos: o responsável morre
rapidamente de doença (Colômbia) ou de perturbação política (China) ou ainda
deve retornar para a Europa. Surgem então, às vezes, verdadeiros líderes sobre os
quais os superiores não tinham contado, e que se tornam verdadeiros fundadores
das províncias, com ou sem um título, pois, às vezes, a escolha dos superiores
não corresponde aos desejos dos Irmãos.

O ano de 1903 perturbou parcialmente este esquema porque era preciso im-
provisar exílios maciços e nomear provinciais capazes de lidar com as fundações
em caso de urgência. Da mesma forma, na França, a secularização impôs nomea-
ções de Irmãos secularizados como provinciais clandestinos. E são selecionados
Irmãos que não tinham sido destinados ao quadro de provinciais, mas que prova-
ram, em geral como chefes de escolas, solidez e carisma junto aos seus coirmãos.
Em suma, os provinciais dos anos perturbados de 1903-1920, ou até mesmo após,
correspondiam a duas fisionomias muito diferentes: personalidades tendo chamado
a atenção para eles e beneficiados com uma preparação a altos cargos; e os
Irmãos promovidos mais por seu mérito pessoal e a aquiescência dos Irmãos en-
dossados pelos superiores. E a prosperidade de muitas províncias dependia em
parte da capacidade dos provinciais unindo carisma e competência administrativa.
Parece que muitos chegaram a isto, se se acredita em suas biografias que descrevem,
tanto a história de sua província como a sua própria.

Retrato do provincial modelo

O Ir. Acyndinus (1846-1918) (Louis Rioux), nascido em Vion, Ardèche, em 22
de março de 1846, foi o fundador da província de Constantinopla. Entrou no no-
viciado de St Genis-Laval no mês de abril de 1860 e, depois de vários cargos, tor-
nou-se diretor no pensionato de La Côte-Saint André (Isère):

Bem dotado de inteligência, ele tinha estudado muito quando jovem. Havia
conquistado o diploma superior em uma época quando era ainda uma raridade e,
tendo corajosamente enfrentado em várias casas, e especialmente no pensionato
de Péage, a todo tipo de situações, os numerosos talentos que Deus lhe tinha
dado ele os valorizou muito bem. Acrescido a isto, tinha amplo conhecimento
sobre todas as questões da educação, da arte, do desenho e da música. 

Em 1891, sucedendo o Irmão Marie-Candide, que partiu para a China, foi es-
colhido como diretor dos 140 Juvenistas de Saint Genis-Laval. Em 1892 partiu
para Constantinopla, onde ele iria trabalhar para fundar e desenvolver esta pro-
víncia. Seu biógrafo apresenta um resumo do trabalho realizado antes que a guerra
destruísse quase tudo:

Quando o Ir. Acyndinus veio para o Oriente, em 1892, ele chegou lá com três
companheiros, que eram como ele, simples auxiliares (no colégio São Bento dos
Padres Lazaristas) e quando ele partiu em 1914, deixou 115 Irmãos em 15 casas e
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das quais um terço tornou-se proprie-
dade do Instituto; por toda parte os
alunos eram em abundância; várias
escolas lotadas ou atingindo 250 es-
tudantes e davam uma educação bas-
tante elevada. Além disso, apesar de
condições muito desfavoráveis para o
recrutamento, um juvenato de 20 jo-
vens acabava de se constituir, o sonho
de uma casa provincial começou a
realizar-se, a situação financeira, muito
sobrecarregada por pesadas despesas
devido a um crescimento demasiado
rápido, tornou-se normal e o espírito
religioso era intenso em todas as co-
munidades. (BI 1915)

E as dificuldades não faltavam: 

os piquetes de soldados colocados
nas portas para impedir que as crian-
ças viessem à aula, o interminável as-
sédio da polícia, os complôs dos alu-
nos cismáticos, apoiados por suas
autoridades religiosas e mil outros in-
cidentes de todo tipo.

Não é fácil substituir um fundador:
Constantinopla tornou-se província
em 1908, necessitando, em 1914, no-
mear um novo provincial, que será o
Ir. Jean-Emile, futuro assistente geral:

“Foi um grande evento nesta província de Constantinopla, que viu (o Ir. Acyndinus)
à sua frente em vários cargos por 22 anos”. E essa difícil sucessão encontra-se em
muitos outros lugares, antes que o espírito da época heroica não desse lugar a
uma concepção mais prosaica da função durante o período entre guerras.

Bem administrar uma província nascente é muito, mas no fundo, secundário:
um provincial deve ter carisma, mão firme e compreensão. E o Ir. Acyndinus não
parece ter falhado nisto:

Que cada um esteja no seu lugar e àqueles que têm responsabilidades sejam
dados respeito e obediência, tal era a sua primeira preocupação [...] Submetido
àqueles dos quais dependia, exigia, por sua vez, a obediência que era devida, seja
a ele, seja aos seus Irmãos Diretores. Além disso, mais de um Irmão recebeu
nestas ocasiões, felizmente raras, o convite a se submeter ou ir embora. […]

Além de insubordinação, que para ele era pecado imperdoável, todo o resto
foi objeto de misericórdia. Quando lhe fizemos notar que tal jovem Irmão era
pouco hábil para a sala de aula, ele respondeu que o formará ao longo do tempo;
outro usa seu hábito de maneira anormal, [...) ele estipulou uma sobretaxa que se

51. Irmão Acyndinus (1846-1918), fundador 
da província de Constantinopla.
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tornou indispensável. Este era um pouco turbulento, ele cresceria e isto não teria
consequências; este havia tido alguma dificuldade especial, uma mudança iria or-
ganizar tudo; este outro era de um caráter um pouco original, mas muitos santos
haviam sido originais. Tudo termina com uma repreensão paternal e ele contava
com o tempo e a boa vontade para organizar o que precisa ser suportado”.

Enquanto isso, ele gostava de estimular o ardor pelo trabalho com a juventude.
Ele organiza as lições de férias, ele próprio, muitas vezes, dava aulas a todos
aqueles que poderiam se beneficiar. Ele deu um forte impulso à educação, fundando
uma casa para esta única finalidade, na medida em que havia pessoas para tal. Ele
colocou em ação um programa de estudos religiosos, que ele acompanhou com
cuidado, controlando e presidindo os exames. Ele policopiava com frequência
cartas ou resumos de instruções para as casas distantes. Em suma, era necessário
que os meios faltassem para que uma boa ideia não fosse posta em prática. 

É raro encontrar em biografias uma descrição tão clara de uma atitude de pro-
vinciais, que parece ter sido frequente. Mas algumas biografias sugerem provinciais
mais rígidos. Assim, aquela do Ir. Marie-Charles (1863-1931) 266 provincial de St
Paul por volta de 1912-1920:

Adversário declarado deste amaldiçoado espírito independente que procura
se introduzir nas milícias escolhidas pela Santa Igreja, ele era rígido como uma es-
pada para defender os princípios que são os fundamentos da vida religiosa.

O Ir. Marie-Alypius (1867-1932)267 várias vezes pro-
vincial do Brasil Norte, parece ter sentimentos semelhan-
tes:

O Superior, disse ele, é a sentinela na estrada do mundo
e do inferno. Ele grita: alto lá! Ele deve fazer tudo para
impedir que as almas continuem na estrada da perdição,
lutar contra tudo o que se desvia da boa ordem, do bom
espírito, usos e as tradições do Marista. Ele deve opor-se
com todas as suas forças à introdução de ideias subversi-
vas.

Partindo para o Capítulo em 1920, ele escreveu: 

Que Deus abençoe este Capítulo e inspire seus mem-
bros. Que ele os preserve das inovações, tendências rui-
nosas e do conforto! Nada de lacunas, nada de mutilações
na obra do Venerável Pe. Champagnat!

266 Notices Biographiques, T. 4, n. 13, p. 97. Setembro 1932.
267 Notices Biographiques, T. 4. n. 32, p. 230. Agosto 1933.
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A dificuldade de ser provincial

Tornar-se provincial é, portanto, ser reconhecido pelos superiores como homem
de tradição e autoridade. Mas a função também requer uma capacidade de lidar
com as dificuldades do lugar e fazer-se aceito pelos Irmãos. As nomeações dos
provinciais põem em evidências compromissos delicados. Na circular sobre a fi-
delidade (1984), um ex-Irmão provincial descrevendo sua evolução apostólica
poderia nos colocar no caminho das dificuldades de ser provincial:

Eu parti cheio de idealismo, mas uma classe de jovens insubmissos nos obriga
a ter os dois pés sobre a terra [...] fez-me lembrar [...] da importância de ter a
minha classe na mão e de exigir um nível bastante elevado de boa conduta. Eu era
da minha geração, então eu fiz o meu melhor no início para obedecer aos grandes
princípios. Mais tarde eu pude ser eu mesmo e julgar de forma bastante diferente.

E ele diz: 

Quantas vezes eu me recusei a renunciar, ser compreensivo, mesmo que apenas
para ouvir [...] A capacidade de compreender aqueles dos quais eu estava encar-
regado veio mais tarde, quando eu era responsável pelos escolásticos, depois do
meu provincialato. 

E ele conclui:

Com o tempo eu me tornei mais compreensivo e, eu espero, estar mais disposto
a ajudar e a amar. 

Parece-me que este provincial descobre, como muitos de seus antecessores, as
duas principais qualidades do bom provincial: um forte realismo e uma grande
compreensão. Mas pode ser que, como ele, poucos provinciais tenham descoberto
um realismo um tanto rígido antes da compreensão.

Fundadores de províncias

O Irmão Candidien (Pierre-Auguste Pagès)268, nascido em 1859, em Ardèche,
entrou no Noviciado de St. Paul-Trois-Châteaux em 1875, pertence ao grupo dos
seis Irmãos que, sob a direção do Ir. Angelo, até então diretor do juvenato de St
Paul, deve fundar uma escola em Popayan, na Colômbia. Ele não foi beneficiado
com uma formação profunda nem foi diretor, nem exerceu função estável em
casas de formação. Sua partida para a Colômbia é devida primeiramente às suas
boas relações com o Ir. Angelo, seu antigo diretor em St Bauzille. Mas, na Colômbia
revelará capacidades inesperadas.

O Ir. Angelo, morrendo ao chegar a Popayán em dezembro de 1889, e o Ir. Jo-
seph-Célestin não podendo vir para substituí-lo a não ser em 1890, o Ir. Candidien

268 Bulletin de l’Institut, T. 10, n. 69, p. 181. Decembro 1925.
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garante uma interinidade difícil. Em 1894 ele será colocado à frente da casa de
formação, com base em Popayan. Dois anos mais tarde, o Ir. Joseph-Célestin não
podendo mais dar conta da direção geral do distrito, que tem então mais de 12
casas, longe uma da outra, nomeia o Ir. Candidien para substituí-lo na casa pro-
vincial. Ele é encarregado de administrar os assuntos do dia a dia do distrito,
durante a ausência do Ir. Visiteur, chamado a St Genis, em 1898, para os exercícios
do Segundo Noviciado. “Os Irmãos estavam tão acostumados a ver tomar todos
os dias a parte mais ativa nos assuntos da administração” e eles não foram sur-
preendidos em saber, em dezembro de 1900, que o Ir. Candidien substitui, como
Visitador, o Ir. Joseph-Célestin, forçado a retornar para a Europa para refazer a sua
saúde.

As circunstâncias são difíceis: em 18 de outubro de 1899, eclodiu a guerra dos
mil dias. A inflação é tal que os Irmãos não podem mais viver com seu único tra-
balho e devem usar expedientes tais como a venda de cadernos, incluindo o
papel usado reciclado para produzir o papel moeda. O noviciado não podendo
subsistir por falta de recursos, os noviços e vários jovens Irmãos são devolvidos às
suas famílias; alguns Irmãos europeus partem para o México ou voltam para a
França. Apesar de tudo, após três anos de guerra, as escolas funcionam diariamente
e o Ir. Candidien é enviado como delegado do distrito ao Capítulo de 1903. Ele
irá retornar como vice-provincial.

O clima político mudou: o governo “de concórdia nacional” multiplica as di-
ficuldades. O Ir. Candidien começa a fundar estabelecimentos privados. Em 14 de
julho de 1906, ele cede o lugar ao Ir. Théodore-Joseph, enviado para lhe suceder
e ficará até a sua morte, durante 19 anos, como ecônomo provincial e o “parceiro”
do Ir. Provincial em todas as suas viagens. É também ele que, em 1922, é enviado
a El Salvador para colocar as bases de um estabelecimento. Ainda que nunca
tenha sido provincial (a Colômbia será erigida em 1908), o Ir. Candidien pode fi-
gurar como fundador da Colômbia, mesmo se os superiores não o julgasse possuir
as qualidades de um provincial.
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Seu sucessor, o Ir. Théodore-Joseph (1864-1942)269 entrou no noviciado de St.
Paul em setembro de 1877, tomou o hábito em 15 de agosto de 1879. Após
alguns anos de ensino nos principais Colégios (Bourg-de-Péage, Ganges, La Seyne,
Le Luc-en-Provence), ele é chamado para a Escola especial de Saint-Genis-Laval
onde “obteve seu diploma com notas muito brilhantes”.

Ele foi então enviado para Mataró, ao Colégio Valldemía. Em 1902, participou,
em Saint-Genis-Laval, dos exercícios do Segundo Noviciado antes de emitir o voto
de estabilidade. De volta a Mataró, foi logo nomeado visitador das escolas que a
província de Saint-Paul-Trois-Châteaux dirigia na Espanha. Em 14 de abril de 1906,
ele embarca em Barcelona, com quatro outros Irmãos, para viajar para a Colômbia
com a função de Visitador provincial e depois provincial, de 1908 a 1914. Substi-
tuído pelo Ir. Acatius, foi nomeado diretor do pensionato Nossa Senhora dos Andes
(1914-1920), uma das posições mais importantes da província, para retomar o pro-
vincialato de 1920 a 1929. Como sinal de estima que lhe têm os Irmãos, foi eleito
como delegado aos Capítulos Gerais de 1903, 1908, 1920, 1932.

Seu sucessor, Ir. Adalbony, coloca-o na direção do juvenato; então no ano se-
guinte, nomeou-o diretor da Casa Provincial. Em 1934, ele foi delegado para a
visita do distrito da América Central, que encontra em grande prosperidade. Ele se
ocupou com a construção de várias escolas e morreu de repente em 13 de fevereiro
de 1942. O retrato moral, descrito por seu biógrafo, lhe atribui “o culto da
atividade, lutando contra todas as formas desta indolência, que ele chamou de
tropicalização” e “como superior, Irmão Théodore-Joseph foi cuidadoso, preciso,
cheio de ardor e de entusiasmo e exerceu uma influência poderosa. Ele era amado
e respeitado”. 

O Ir. Adalbony (1872-1948)270 entrou em 4 de agosto
de 1887 no noviciado de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ini-
ciou como educador em Girona, dominando bem de-
pressa o idioma a ponto de ser capaz de desenvolver um
resumo da gramática espanhola. Até então, parece que
não foi distinguido particularmente por um assistente, mas
foi beneficiado por uma formação mais longa do que seus
antecessores. Enviado para a Colômbia, é lá que se des-
taca, como eminente professor em vários locais, antes de
se tornar diretor do Escolasticado em Popayan até janeiro
de 1908. Em seguida, é encarregado da direção da escola
de Ibagué. Após seu Segundo Noviciado em Grugliasco,
em 1913, foi nomeado diretor do Colégio de Manizales,
depois da Escola Normal de Ibagué, onde permaneceu
como diretor por dez anos. 

269 Notices Biographiques, T. 6, n. 125, p. 24. Agosto 1949.
270 Notices Biographiques, T. 6, n. 153, p. 335. Agosto-septembro 1952.

54. Jean François Xavier
Chabal (Irmão
Adalbony, 1872-1948).
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Provincial da Colômbia de 1929 a 1939, parece completar uma mudança co-
meçada bem antes dele: promover com todo seu poder, o estudo para fundar
novas escolas de educação primária e secundária particulares, porque, dadas as
tendências seculares do novo regime, havia um perigo de ter de abandonar as es-
colas oficiais. Pouco depois (1931-1932), ele precisa fechar as escolas públicas a
cargo dos Irmãos, o que lhe permite criar novas escolas particulares e desenvolver
aquelas que já existiam. Da mesma forma, então se pode fundar, na América Cen-
tral, o “Colégio de Infantes”, para a Guatemala, e o “Liceu San Luís”, em Santa
Ana (El Salvador).

No entanto, parece que a Colômbia atravessa, então, uma crise de sucessão,
porque em maio de 1936, o Irmão Adalbony é reeleito para um terceiro mandato.
E ele será substituído pelo Ir. Leônidas, vindo do México. Em 1939, seu mandato
concluído, retirou-se para a casa provincial de San Camilo, onde ele presta serviços
como editor dos Ecos de família, Anais das Casas e Notices biographiques. Assim,
a Colômbia, como distrito e depois como província, parece ter tido dois fundadores:
Ir. Candidien e Théodore-Joseph. O primeiro pela sua inesperada capacidade de
assumir uma situação difícil; o segundo, pelo contrário, como um homem de
confiança da administração geral e devidamente preparado para sua tarefa. A
partir de 1914 parece entrar noutra fase: não sabemos nada sobre o provincial Ir.
Acatius, de 1914 a 1920, que não tinha sido beneficiado de uma notícia biográfica.
Quanto ao Ir. Adalbony, parece, como o Ir. Candidien, ter revelado o seu valor no
local, em vez de ter sido indicado pelos superiores maiores. Mas, parece, não go-
verna com o mesmo prestígio como seus antecessores e deixa uma província em
crise. 

No Brasil, o Ir. Adorator

Podem descobrir muitos casos semelhantes ao da Co-
lômbia. O Ir. Adorator (Jean Benoît Gautheron)271 futuro
provincial do Brasil Central, nascido em 1855, em Beau-
bery, entrou no noviciado de Saint-Genis-Laval em 22 de
junho de 1870, fez o voto de obediência em 1871 e pro-
fissão perpétua em 1878.  Em 1886-87 ele é chamado
para a Casa Mãe, para o curso preparatório para o Diploma
Superior. Em seguida, tornou-se vice-diretor de Saint-Pour-
çain (Allier), estabelecimento de sessenta pensionistas so-
mados a 220 ou 230 externos formando a clientela local.
O nível dos estudos aí é particularmente alto, a casa pre-
para para o brevê de professor primário, para a admissão
na Escola Normal, às Artes e Ofícios, ao Corte e Costura,
aos Correios e Telégrafos e mesmo ao bacharelado. Em
1895 (40 anos) o Ir. Adorator tornou-se diretor. 

271 Bulletin de l’Institut, T. 8, n. 54, p. 160-170. Decembro 1919.
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A missão muda a rota de um homem destinado ao cargo de diretor de colégio.
Em 1901, o Ir. Augustalis o escolheu como visitador de um pequeno grupo de Ir-
mãos de Varennes e Lacabane estabelecido no Brasil central. Em março de 1903,
quando a votação na Câmara da França fecha todas as nossas escolas da França,
o distrito do Brasil Central tem seis escolas. Estabelecendo o centro da província
em Mendes, o Irmão Adorator, por quinze anos, primeiro como visitador e, depois,
a partir de 1908 como provincial, provido por um pessoal abundante e jovem,
desenvolve sua província, exceto por um curto período de três anos, quando, em
conformidade com as Constituições, deixa esse cargo para o Ir. Isidore-Regis. Vol-
tando a ser provincial, morreu em um acidente com cavalo272.

Seu substituto, o Ir. Isidoro-Regis (1874-1941)273 nascido como o Ir. Adorátor
em Beaubery, em 1874, também aluno dos Irmãos, entrou no juvenato de Digoin
e depois no noviciado de St Genis-Laval. Chamado ao escolasticado em Saint-
Genis-Laval, depois de um tempo como cozinheiro, ele passou no exame do di-
ploma da educação básica. Em seguida, ao mesmo tempo ajudando em vários
colégios, obtém o diploma superior e o bacharelado moderno. Em 1893, foi pro-
fessor da primeira classe do noviciado de Varennes. Ele tinha 19 anos e sonhava
com estudos superiores. Ele era particularmente afeiçoado à matemática. Chamado
para o serviço militar, ele pôde reduzi-lo de um ano por sua inclusão nas Faculdades
Católicas de Lyon, onde ele conquistou brilhantemente a licenciatura em mate-
mática. Liberado do serviço militar, fez os votos perpétuos, e a partir deste ato de-
cisivo, ele assume uma mudança radical de mentalidade.

De 1897 a 1902 ensinou em vários pensionatos, mas, atraído pelo Irmão
Adorator, ele chegou ao Brasil em maio de 1902 e é enviado ao “Colégio do
Carmo” em São Paulo. Logo em 1903, ele assumiu a direção do colégio onde
permaneceu por vinte anos. Em 1907, ele substituiu temporariamente o Irmão
Provincial que foi ao XII Capítulo Geral do Instituto. Em 1911, ele assume o go-
verno do Brasil Central para a grande satisfação dos Irmãos. Tinha 38 anos, mas
todos o tinham como um homem de talento prodigioso e um religioso exemplar.
Para atender a todos os seus Irmãos mais frequentemente, ele não hesitou em
criar O Boletim de Estudos e O Boletim dos Juvenatos, destinados a desenvolver
o espírito de família e para completar a formação dos Irmãos. Depois de apenas
três anos de provincialato274, o Irmão Isidore-Regis retorna para a direção do Co-
légio de São Paulo onde garante o prestígio. De 1920 a 1941, dirigiu a casa pro-
vincial de Mendes, exceto um breve retorno a São Paulo de 1929 a 1931. Ele tem
um papel eminente na publicação da coleção F.T.D. que no Brasil toma proporções
gigantescas. 

272 Ele é o principal autor do Vinte anos de Brasil (1897-1917), crônica detalhada das origens da
província do Brasil Central. 

273 Notices Biographiques, T. 5, n. 109, p. 337, (1974-1975)
274 No 20 anos de Brasil o Ir. Adorator explica este provincialato interrompido de maneira pouco

satisfatória: um atraso de correio. Parece ter aí uma oposição interna para sua reeleição. 
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Parece que com os Ir. Adorator e Isidore-Régis, Irmãos inclinados a priori ao
ensino, tornaram-se fundadores de províncias, sem serem especialmente percebidos
pelos superiores. A missão revelou-os a eles mesmos e ao seu entorno. 

Na Síria

A situação aí será um pouco mais complicada. O verdadeiro fundador da pro-
víncia é o Ir. Avit, o futuro mestre do Segundo Noviciado. Seu sucessor é o Ir.
Amphiloque (1851-1929)275 (Jules Deydier), nascido em Nyons, em 15 de agosto
de 1847. Ele foi mestre de noviços da Província de Varennes quer Arfeuilles, a
partir de 1881, ou em 1903, em Varennes, ou, finalmente, em Amchit, na Síria,
até 1908. Sua nomeação como provincial surpreende toda a jovem província.
Seu biógrafo discretamente expressa a reserva dos Irmãos: “Ele tinha 67 anos de
idade, todos os jovens se perguntavam se ele poderia suportar a carga, e se nós
não iríamos voltar para a idade heroica do Instituto”. Em 1914, os Irmãos foram
repatriados a Grugliasco. Muito idoso, o Ir. Amphiloque não retornará à Síria
depois da guerra.

O refundador da província será o Ir. Benoît (Joseph-
Marie Jolivet 1872-1931)276 provavelmente aquele que os
Irmãos da Síria desejavam antes da guerra. Pensionista do
Colégio dos Irmãos Maristas em La Clayette, ele tomou o
hábito em St Genis-Laval, em 1888. Certamente muito
instruído, fez apenas um ano de serviço militar.  Em 1902,
foi nomeado para Varennes-sur-Allier como professor e
supervisor no noviciado. É ele quem realiza os procedi-
mentos para o embarque para o Líbano. Primeiro em Am-
chit, em 1908 ele se mudou para Gebail. Em 1914, no
momento em que o colégio de Gebail parecia alcançar
seu apogeu, a guerra eclodiu e arruinou todas as nossas
obras no Líbano e na Síria. Soldado, ele serviu em um Es-
tado Maior e retornou à Síria, com o título de visitador,
tentando restaurar as ruínas. Em outubro de 1919 as escolas

reabriram suas portas com um pessoal muito pequeno, cansado pela guerra e
exausto pelo trabalho de limpeza. Em 1920, sinal de confiança da parte dos coir-
mãos, o Ir. Benoît é delegado ao Capítulo Geral e retorna com o cargo de Provincial
que exercerá durante nove anos. 

275 Bulletin de l’Institut, T. 11, n. 78, p. 338-354. Decembro 1929.
276 Notices Biographiques, T. 4, n. 37, p. 287. Avril 1933.
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Os chefes do distrito no exílio

O Ir. Front, (1852-1935)277 foi admitido à tomada de hábito em 28 de setembro
de 1869, em Hautefort. Ao tornar-se diretor de escola em Bordeaux, revelou-se
bom administrador. Em 1896 foi nomeado Diretor da Casa Provincial de N. D.
de Lacabane, depois de ter passado pelo grande noviciado inaugurado em Saint
Genis-Laval. Ele acumulou as funções de diretor e ecônomo provincial. Em 1903,
adiou a expulsão, tanto quanto pôde, e participou consideravelmente na compra
e no equipamento da casa de Anzuola, na Espanha. Sua biografia não diz nada
de muito preciso de seu tempo de provincialato. Parece que as suas qualidades
de administrador e a confiança dos Irmãos tenham sido determinantes para esta
nomeação.

O caso do Ir. Richard278 é bastante diferente. Nascido em 1846, em Labégude
(Ardèche), ele tomou o hábito em 2 de fevereiro de 1861. Tendo apenas 37 anos
e sendo o mais jovem dos Irmãos estáveis da Província, foi eleito delegado para o
Capítulo de 1883. Em 1886, foi chamado para ser diretor do noviciado da Provín-
cia. Em 1895, ele sucedeu ao Irmão Liboire, como diretor provincial de Aubenas.
Em I903, a casa Central do distrito mudou-se para Pontós (Espanha), onde o Irmão
Richard chega nos primeiros dias de maio de 1903. Tudo está para ser criado
nesta nova estada. Retido agora, na Espanha, onde se encontra o noviciado, é es-
pecialmente responsável por este distrito, de 1906 a 1913, como visitador, enquanto
um sucessor lhe é dado para as obras da França. Durante este período, ele fundou
casas na Galicia e em Asturias onde é recrutada a maioria dos candidatos espa-
nhóis. Sem ter o título de provincial, é um dos fundadores da província de León.

Os provinciais secularizados

O Ir. Stanislas (1864-1941), Sr. Subrin, como era usual nomeá-lo durante longos
anos de secularização, entrou no noviciado de Saint-Genis em 1878. Diretor de
escola importante, ele é chamado ao Segundo Noviciado em 1902 ou 1903. Com
a secularização, distinguiu-se pelo seu espírito de resistência e preferiu aguardar
a deportação, em vez de ceder. Mudou-se para Villeurbanne, nos subúrbios de
Lyon “com dois coirmãos de média envergadura, que ele trouxe de Thizy”279. Aí
se tornou um centro de reunião para o qual se dirigiam os coirmãos desorientados.
Uma empresa amiga readquiriu do tesouro o pensionato de St Didier-sur-Chala-
ronne. Tornou-se seu diretor até 1920. Nomeado provincial, sucedeu ao Ir. Élie-
Marie que “com grande energia e um otimismo que nada o desencorajava, tinha
salvado da província de Saint-Genis tudo o que os tempos maus tinham permitido

277 Notices Biographiques, T. 4, n. 49, p. 382. Setembro 1935.
278 Bulletin de l’Institut, T. 19, n. 70, p. 259-269. Junho 1926.
279 Onde ele foi diretor. 
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salvar”. Seu provincialato dura, num primeiro momento, de 1920 a 1929 e, em
um segundo período, de 1938 a 1941: no total uns doze anos, alternando com o
Ir. Joseph Philomène (Beaupertuis), outro secularizado prestigiado pelos Irmãos.

Na província de L’Hermitage, o Ir. Joseph Philippe (1870-1938), nomeado em
1915, esteve em uma situação difícil por causa da guerra:

Nós o vimos dando aula por três semanas em Terrenoire, vindo dormir a cada
dois ou três dias em Notre Dame de l’Hermitage, para apanhar sua correspondên-
cia. E para manter as escolas, quantas cartas escritas, quantas medidas tomadas! 

Isto nem sempre é cômodo: 

Às vezes, a força de sua voz refletia seu compromisso com a grande causa da
educação cristã. Mas suas opiniões justas e desinteressadas lhe obtinham facilmente
o perdão para suas expressões um tanto fortes. Também, apesar de certa apatia de
atitude, causada por fadiga e pelas preocupações estafantes da guerra, o Irmão Jo-
seph-Philippe foi estimado e amado.

A partir de 1903, emerge, portanto, um nível fundamentalmente novo do Ins-
tituto: homens no poder temporário, que permanecem razoavelmente perto de Ir-
mãos em um território limitado. Responsáveis por garantir a aplicação do espírito
comum, são homens de permanente compromisso entre centro e periferia, mas
também entre princípios intangíveis e adaptações aos tempos e lugares. Sua lon-
gevidade na função é o sinal que eles têm a confiança ao mesmo tempo dos Su-
periores e dos Irmãos da província. Mas é verdade que sua função se banaliza na
medida em que as províncias envelhecem.
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21. 

RECRUTADOR LOCAL: 
PRINCÍPIO E REALIDADE

A partir de 1876 os juvenatos se tornaram um componente indispensável do
recrutamento e da formação do Instituto. Pelo menos no início, os diretores de ju-
venatos têm uma dupla função: encontrar adolescentes, pelos contatos com os sa-
cerdotes e as famílias do território abrangido pela província, e em seguida formá-
los. É assim que fez o diretor do juvenato de La Valla, o Ir. Sisoès, que visita
regularmente os párocos do Haute-Loire, do Loire e de uma parte do Ardèche. Em
1900-1902, mais de 70% de juvenistas de La Valla não provêm de nossas escolas280

e a proporção deve ser semelhante em outro lugar. O autor da vida do Ir. Aldegrin281

escrita em 1940, evoca este tempo como uma espécie de idade de ouro:

Naquele tempo, ou seja, em torno de 1892, ainda foi uma época feliz para po-
voar os juvenatos e os recrutadores de profissão penavam menos. O Irmão Cléo-
mène, diretor do Juvenato de Digoin, por exemplo, escrevia belas circulares aos
membros do clero de regiões conhecidas; e, nas mensagens de retorno, as respostas
lhe anunciavam que tais e tais crianças estavam preparadas para partir para a sua
santa casa. Um Irmão preparava-se para ir buscar os candidatos e eis aí as pequenas
ovelhas do bom Deus, como gostava de chamá-las o Irmão Cléomène, introduzidas
no rebanho.

Para muitos aspirantes, o juvenato, portanto, é o primeiro contato com a Con-
gregação. Considerado um pré-noviciado, está tão bem integrado que as estatísticas
contaram, por longo tempo, os juvenistas como membros do Instituto. Depois de
1903, a maioria dos Irmãos fizeram dois ou três anos de juvenato (12-15 anos de
idade), um postulado de alguns meses e um noviciado que rigorosamente durava
um ano (15-16 anos). Os primeiros votos temporários eram emitidos aos 16 e 17
anos. Um tempo de escolasticado começou a se impor. Um grande número de Ir-
mãos, portanto, podia emitir seus votos perpétuos com 21 e 22 anos ou um pouco
mais tarde, se eles fizessem o serviço militar. Alimentados de uma antropologia
tradicional, que o mundo urbano começava a mudar, os Superiores prezavam

280 Ir. Louis Vibert, La Valla e os Irmãos Maristas de 1825 aos nossos dias, em Cadernos Maristas, n.
31, março de 2013, p. 151. 

281 Notices Biographiques, T. 5, n. 103, p. 275.
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muito um envolvimento precoce. E, quando o governo francês, antes de 1914,
deseja autorizar os noviciados missionários exigindo a entrada aos vinte e um
anos, eles reclamam:

Os jovens que estão esperando sua maioridade para a escolha de uma carreira
são uma pequena exceção; além disso, esta lentidão é um sinal de inconstância
ou apatia; e são estes os equívocos em oposição à vida religiosa282.

Embora esse sistema de recrutamento precoce segregue quase mecanicamente
uma taxa baixa de perseverança, o Instituto não tem planos para adiar a idade do
compromisso, mas de garantir um recrutamento mais seletivo, associado com
uma formação mais reforçada. Além disso, já que esta volatilidade das vocações
não impede o crescimento global, poucos veem a necessidade de alterar um sis-
tema cujo saldo parece muito positivo.

1907: confirmação da política ampliada de recrutamento

A supressão dos juvenatos na França após 1903 coloca o problema da alimen-
tação de novas províncias com jovens Irmãos, porque a possibilidade de enviar
adolescentes ao exterior suscita a resistência das famílias, apresenta complicações
de passagem nas fronteiras e o clero francês fica desconfiado de um Instituto que
não lhes envia candidatos depois de formados.

A comissão de recrutamento do Capítulo de 1907, alimentada pela experiência
anterior, estabelece, assim, uma verdadeira carta de recrutamento. Em primeiro
lugar, privilegia-se a procura de vocações em nossas escolas, pois “a experiência
prova que as melhores e mais sólidas vocações provêm de nossas salas de aula”.
Para este fim, desenvolver-se-á a devoção à Santíssima Virgem, por meio da criação
de congregações piedosas, e recomendar-se-á a comunhão frequente. Dar-se-á a
conhecer o Fundador e as obras da congregação.

Como “na França, sobretudo”, não é possível se contentar com esse modo de
recrutamento, é preciso encontrar sacerdotes que levem a sério o nosso recruta-
mento. E, acima de tudo, cada centro de formação deverá dispor de seu Irmão re-
crutador que estabelecerá um acordo com os sacerdotes. Evitar-se-á selecionar
candidatos de condição muito baixa ou pensionistas de orfanatos porque “rara-
mente saem vocações sólidas”: “é melhor quando são da classe-média”. As famílias
devem ser honradas e será considerada a piedade da mãe. Finalmente, é preciso
“exigir, tanto quanto possível, uma pensão de noviciado”, sinal de vocação.
Mesmo se todos os meios são susceptíveis de dar vocações, “a experiência mostra,
entretanto, que, em algumas regiões, elas são mais sérias. É nestes centros princi-
palmente que é preciso concentrar os seus esforços”. A propaganda oral (de Irmãos
e juvenistas) não será negligenciada e “uma publicação periódica e ilustrada”283

282 AFM, France 600, mémoire à M. Riou, sénateur, 22 de junho de 1913. 
283 O Bulletin de l’Institut preencherá essa função, mas também muitas outras revistas provinciais.
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daria uma visão geral de nossas obras e seria uma ferramenta de recrutamento. O
Juvenato e noviciado de Arlon já recrutam por meio de revistas especializadas em
língua alemã.

Certamente “a perseguição religiosa na França teve o contragolpe mais feliz
para o desenvolvimento das nossas missões distantes”, mas é preciso estabelecer
casas de formação por todo lugar onde isto é possível. E, como “em algumas áreas
o recrutamento é quase impossível”, a Comissão propõe “uma casa internacional
de formação” instalada na Inglaterra ou na Bélgica, “que será como a nossa casa
de missões estrangeiras”. Desta ideia nasce a Obra de São Francisco Xavier.

Esta é, portanto, a retomada, em escala internacional, de uma sociologia reli-
giosa que a Congregação havia descoberto na França a partir da década de 1860:
as zonas de implantação das obras e as boas terras de recrutamento não coincidem,
e os recrutadores fora de nossas obras são indispensáveis. 

Das resistências difusas a 
um recrutamento internacional

Apesar das propostas da comissão de re-
crutamento, a ideia de um recrutamento de
Irmãos nos novos países abrangidos não
chega à unanimidade. Testemunha, em de-
fesa, o Ir. John no Capítulo de 1907 (reunião
de 18 de outubro), que dá o exemplo da Aus-
trália onde, apesar do cepticismo dos Bispos
e dos sacerdotes, o recrutamento tornou-se
abundante. Ele observa, no entanto, que “foi
incapaz evitar uma armadilha que é de que-
rer, antes de tudo, a quantidade” o que cau-
sou uma interrupção momentânea.

No Bulletin de l’Institut de janeiro de 1912284

o Ir. Marie-Odulphe, mestre do Segundo Novi-
ciado, evoca o mesmo debate interno. Escre-
vendo um longo artigo sobre “os ensinamentos
da Epifania”, ele usa a imagem clássica dos três
reis magos representando as três partes do
mundo que vieram adorar Jesus. E acrescenta:

“Essas palavras não são também escritas
para nossa querida congregação? Não vemos
nós depois de alguns anos voltarem-se para
ele numerosas nações que lhe enviam em
massa seus filhos?”

284 Bulletin de l’Institut, T. 2, n. 19, p. 396-407.

57. Irmão Eugène Minot (chamado 
Irmão Pulchronius), recrutador 
do Irmão Albert Pfleger.
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Ele antevê, portanto, o dia em que Irmãos das três raças branca, amarela e
negra continuarão a adoração dos Magos. E ele ilustra seu propósito de um reenvio
extremamente instrutivo:

Um dia, em Saint Genis-Laval, dois Irmãos assistentes conversavam sobre a
possível expansão da Congregação285. ‘Quem sabe, disse um (foi o Ir. Stratonique),
se nós não teremos um dia Irmãos Maristas de cor amarela, levando sua longa
trança sobre os ombros, etc. verdadeiros representantes da raça chinesa. -Bah!
Bah! Bah! disse o outro, estas são ideias visionárias; isto nem você nem eu veremos
isso’. Os fatos deram razão ao primeiro. O que era uma possibilidade tornou-se
uma realidade.

A opção do Instituto pelo recrutamento “no local”, ou seja, em todos os países
onde ele estabeleceu suas obras, por conseguinte, não teve unanimidade. E há
sem dúvida por trás desta divergência duas concepções diferentes da missão: uma
considerando os novos territórios como missões permanentes, contando com um
aporte regular da metrópole e (ou) considerando que as populações autóctones
são incapazes de fornecer pessoal capaz; e a outra, mais otimista, considerando
todas as pessoas chamadas a fornecer discípulos do Padre Champagnat. Esta
última atitude é particularmente marcada junto ao Irmão Stratonique:

Quando veio à Turquia em 1910 onde nunca uma única vocação pôde ser re-
colhida, dada a esmagadora maioria muçulmana da população, ele não aceitou
qualquer raciocínio tentando provar que não havia nada a ser feito. ‘Há   vocações,
disse ele, porque Deus quer que haja religiosos por todo o lado. Procure mais,
você irá encontrar’.

O autor não lhe dá razão que na ponta dos lábios: ‘procure melhor e encontrará,
em número muito pequeno, de fato286’...

A escolha feita pelo Instituto de fundar juvenatos em todas as províncias in-
sere-se, portanto, em uma concepção altamente aberta e até mesmo utópica, da
missão, numa época em que tal atitude não é um dado. No entanto, na prática, a
Europa permanecerá a grande fornecedora dos missionários e das províncias da
América Latina, em particular, considerando por longo tempo um envio de voca-
ções europeias como normal. Mas, é verdade que, sem muito perceber, o Instituto
exportava um modelo cultural de formação mais ou menos adaptado aos diversos
países. Por trás do princípio de recrutar localmente, houve todo tipo de acomoda-
ções e reservas.

285 Isto parece ser nos últimos anos do século XIX. 
286 Nos supérieurs, Lyon, 1953, p. 314.
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Recrutador: uma função altamente estratégica

Depois do Capítulo de 1907, cada pro-
víncia é incentivada a nomear um recruta-
dor oficial287. Mas os costumes do século
XIX persistem. A amálgama diretor do Ju-
venato-recrutador é praticada, por exem-
plo, com o Ir. Marie-Emeric (1882-1932),288

estabelecido no Juvenato de Tuy em 1918
e recrutador no norte de Portugal. Da
mesma forma, o Ir. Lawrence (1849-
1910)289 diretor de Anzuola recruta no país
basco e em Navarra. O Ir. Joseph-Domnin
(1883-1958)290 diretor do Juvenato de
Beaucamps em 1928-33 percorria a Lo-
rena, de onde é originário. O recrutador
oficial na província em 1926-34 é o Ir.
Louis-Adolphe (1883-1934)291 que explora
as regiões do Norte. O recrutamento do
Juvenato de Bairo destinado para as pro-
víncias do Líbano-Síria, Brasil Central, Itá-

lia, França292 é fornecido pela parte italiana pelo Ir. Elie-Gilbert (1882-1955), seu
diretor e pelo Ir. Aldegrin  (188th-1940) que percorre a Franche-Comté, a Juraber-
nois e até mesmo a Lozère no centro da França. 

Poucas funções dos Irmãos são tão importantes para a sobrevivência e o de-
senvolvimento das províncias. Assim, antes de 1914, a província de St Genis-
Laval tem o Ir. Marie-Albano (1872-1923)293 visitando as duas encostas dos Alpes-
Savoie e Piemonte para o Noviciado de San Maurizio. Quanto ao Ir.  Pulchronius
(1847-1917 ?), ele recruta para o mesmo juvenato, mais ao norte, em Jura, em
Haute-Saône, nos Vosges e mesmo em Haute-Alsace, então alemã294. Ele teria tra-
zido para o juvenato cerca de 140 jovens destinados às províncias da China, St.
Genis-Laval e Constantinopla. Para recrutar na parte francesa da província de Au-
benas, o Ir. Véron (1861-1943) é chamado de volta da Espanha, em 1914, e
percorre o Vivarais, o baixo Ardèche e o Gard. Ele teria trazido para a província
uma centena de candidatos.

287 Um artigo do Bulletin de l’Institut em outubro de 1921 (n. 59) desenvolve uma teoria da
“cultura das vocações” da qual estão encarregados em primeiro lugar “os recrutadores titulares”. Mas
o autor insiste sobre o papel “dos recrutadores voluntários”. 

288 Notices Biographiques, T. Notícias, IV/17)
289 Bulletin de l’Institut, n. 13, 1911)
290 Notices Biographiques, T. 7, n. 173, p. 69.
291 Notices Biographiques, T. 4, n. 44, p. 341.
292 Notices Biographiques, T. 5, n. 103, p. 275 ; e T. 8, n. 7, p. 51.
293 Bulletin de l’Institut, T. 9, n. 63, p. 330-334. Abril 1923
294 Bulletin de l’Institut, T. 7. n. 52, p. 618-623. Dezembro 1918)

58. Gustave Cornut
(Irmão Marie-Emeric,
1882-1932). 
Diretor do juniorato
de Tuy e recrutador
no norte 
de Portugal.

59. Abel Laporte 
(Irmão Louis Adolphe)
1883-1934.
Recrutador oficial
da Provóncia 
de Beaucamps, 
de 1826 a 1834,
que precorreu 
as regiões do Norte. 
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Alguns recrutadores trabalham sem função clara. Parece ser o caso do Ir.  Basilisse
(1858-1916) da província de St Paul295. Enviado para Espanha, lança-se, durante as
férias, no recrutamento em Castela e Navarra para o Juvenato de Matarό recentemente
fundado. Para aproximar o juvenato dos lugares fecundos de vocações, ele trabalhou
na fundação de um colégio-juvenato em Burgos, longe do noroeste da Espanha de
onde sairá o Juvenato de Arcienaga. O Ir. Bonius-Joseph (1840-1917), colocado, em
1903-1913, como guardião do antigo noviciado de Castelnaudary, tira proveito
desta situação para recrutar, na região, em benefício de sua província.

Os originais

Uma característica bastante comum desses recrutadores é uma boa dose de ori-
ginalidade ou até mesmo de marginalidade, seja que esta já era anterior, seja que
sua função os pressionou para lá. Além disso, alguma confusão entre a antiga função
de buscador ou “coletor” e de recrutador se perpetua. Assim, o Ir. Barlaam (1831-
1914) fez-se coletor para a construção da nova capela de l’Hermitage e recrutou
um pouco. O Ir. Marie-Régis (BI n º34, 1914), a partir de 1879, tornou-se o coletor
para o juvenato em La Valla. Vários recrutadores expandiram suas habilidades: na
Espanha, o Ir. Basilisse é representante do Bifosfato de Cal e livros clássicos da FTD.
Além disso, ele imaginava então que suas iniciativas, incluindo o caso de Burgos,
tenham sido a causa de seu chamado para a França em 1900-1905. Já o Ir. Marie-
Régis296 coletor, bom apicultor e fotógrafo, foi um pouco além de suas habilidades.

Às vezes, é um distanciamento que faz o recrutador: assim, o Ir. Bonius-Joseph,
mestre de noviços em Aubenas (1883-1896), afastou-se de sua função e isolou-se
em Castelnaudary. O Ir. Marie-Amateur (1859-1930), pouco apreciado como su-
perior na Turquia, tornou-se recrutador-coletor em St Genis-Laval, em torno de
1925. O Ir.  Louis-Adolphe, recrutador de Beaucamps (Notícias IV/44) é conside-
rado original. O Ir. Aldegrin é considerado mais empreendedor do que prudente.
O Ir. Joseph-Domnin é um homem rude, extremamente teimoso e pouco amado
pelos juvenistas. O autor da vida do Ir. Louis-Adolphe (1883-1934)297 recrutador
em Beaucamps, resume brevemente a situação da maioria deles:

295 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 48, p. 232-237. Julho 1915.
296 Bulletin de l’Institut, T. 4, n. 34, p. 346-347. Julho 1914.
297 Notices Biographiques, T. 4, n. 44, p. 341.
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60. Jean Marie Ginet (Irmão Marie Albano
1872-1923). A pedido da província 
de Saint-Genis-Laval, visita as duas
vertentes dos Alpes, Saboia e Piamonte,
para recrutar candidatos 
para o noviciado de San Maurizio.

61. Jules Adrien Monteil (Irmão
Bonius Joseph, 1840-1917).
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Uma recepção fria, uma rejeição, ele aceitava tudo com o mesmo sorriso [...].
Sempre a caminho, abandonou-se com uma confiança de criança à Providência
Divina para a comida e o alojamento, e com medo de ser inoportuno, em solicitar
um lugar na mesa da família, ele se teria privado de uma refeição. Lá também, ele
aceitava todo o inesperado encontrado no seu caminho, com o mesmo espírito de
sacrifício, humildade e mansidão.

[…] Alguns chegaram ao ponto de não aprovar totalmente o seu método de re-
crutamento. Achavam que ele deveria ser mais cuidadoso, mais severo na escolha
dos candidatos recrutados. Obviamente. Diz-se isto de todos os recrutadores. Em
todo caso, acrescenta seu Ir. Assistente, os bons Irmãos recrutados por ele são nu-
merosos e eles honram a congregação.

É este trabalho intensivo de recrutador que gastou rapidamente a sua saúde
frágil. Na maioria das vezes vivendo como o pássaro no galho, ele veio a ter um
estômago difícil e irregular. Enquanto ele ainda tinha um sopro de vida, pensou
sobre o recrutamento e, oito dias antes de sua morte, do seu leito na enfermaria,
ainda enviou cartas e circulares para essa finalidade.

A biografia do Ir. Enrico-Maria (1886-1958) merece uma menção especial.
Nativo do Vale da Aosta, foi enviado muito jovem para a Argentina, onde ele se
tornou recrutador. A partir de 1925, ele realiza a mesma função na Itália para o
Juvenato de Gassino, cedido por L’Hermitage para as províncias da Argentina e do
Peru-Chile. Muito empreendedor, ele viaja por toda a Itália, mesmo durante a se-
gunda guerra mundial, gozando de boas relações em todos os tipos de ambientes,
seguidamente de pessoas ameaçadas, colocando-se em perigo e exercendo um
apostolado muito diversificado. Finalmente, após a guerra, as províncias da América
cessam de apoiar o Gassino e, retirado a Mondovi, o Ir. Enrico-Maria continua,
até a sua morte, a visitar seus benfeitores.

Uma nova concepção de recrutamento

Quando o Ir. Enrico-Maria terminou sua carreira de recrutador, o estilo de re-
crutamento está em forte evolução. A biografia do Ir. Jacques François (1913-
1965), para a província da Bélgica, mostra que este concebe de forma diferente
sua tarefa: ele já não quer recrutar jovens adolescentes, mas jovens de 15 anos. E
acima de tudo, ele se vê como um “orientador”298. Na circular sobre a fidelidade
(1984, p. 520), um Irmão provincial, tendo-se tornado recrutador, encontra-se
diante de jovens que precisam se orientar, sem necessariamente quererem tornar-
se Irmãos e ele confessa: “Chego a pensar que a busca de vocações ultrapassa
muito a simples adesão em favor de uma ordem [...]. É necessário vislumbrar uma
implementação menos estreita do meu trabalho”.

298 Notices Biographiques, T. 9, n. 7, p. 526.
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Na província de Iberville, o Ir. Ma-
rie-Venceslas (1881-1960), nomeado
recrutador em 1943, também concebe
sua tarefa de forma diferente. Já idoso,
ele não está considerando seu papel
como o de um peregrino. Como o Ir.
Jacques-François, ele se dirige primeiro
a todos os tipos de pessoas jovens e às
jovens por um panfleto maciçamente
difundido, e parece dar mais impor-
tância às escolas que ao recrutamento

externo. O Ir. Sulpice (1891-1966), também no Canadá, recruta em municípios
do leste. As visitas são realizadas por carro: quatro dias na Ascensão e dez dias
em julho. Ele recruta alhures também para outras congregações notadamente fe-
mininas. Para os Irmãos Maristas, em sua morte, seu relatório se eleva a 66 juve-
nistas, dois postulantes e 52 professos perpétuos. Também na Europa os métodos
mudaram: o Ir.  Elie-Gilbert (1882-1958), diretor de Bairo, fez suas visitas na Pás-
coa de carro299. 

Na década de 1940-50 termina a época heroica do recrutamento. A espécie
de peregrino com múltiplas funções e com métodos bastante pessoais, que era
até então o recrutador, dá lugar a Irmãos de espírito diferente, nas províncias
onde se procura aspirantes de melhor qualidade. Além disso, pode-se apoiar me-
nos em um mundo rural em transformação e os meios de comunicação mudaram.
Mas essa mutação externa é apenas a consequência de uma nova antropologia
dentro da Congregação: o aspirante é chamado a desempenhar um papel ativo
na escolha da sua vida. Como diz o Ir. Jacques-François, o recrutador tornou-se
um “orientador”.

Grandes etapas da política de recrutamento

À luz das biografias evocadas acima, proponho várias etapas da ação dos re-
crutadores:

n Antes de 1876, um recrutamento era espontâneo, cada Irmão podia atrair
alguns sobrinhos, primos, estudantes... e Irmãos “pescadores” que traziam
contribuições espontâneas e postulantes mediante contato com sacerdotes
e famílias. 

n Depois de 1876, os diretores de juvenatos procuram criar redes, baseadas
em contatos regulares com os párocos no território da sua província. 

299 Notices Biographiques, T. 8, n. 7, p. 51 y 9, p. 77 ; T. 10, n. 8, p. 76.
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62. Jean Cortier 
(Irmão Marie-Wenceslas
1881-1960). 
Recrutador da provincia
de Iberville (Canadá).
Inovador 
na metodologia 
do recrutamento, por
meio de um prospecto
de difusão massiva.
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n Depois de 1907, a função de recrutador torna-se oficial na maioria das pro-
víncias. As áreas de recrutamento são definidas para evitar conflitos territo-
riais entre recrutadores de diversas províncias. Com frequência, os
recrutadores trabalhavam para juvenatos internacionais. 

n Depois de 1945, estabelecem-se novas formas de recrutamento com um es-
pírito novo.

É verdade que este registro, com base em biografias de valor desigual, apenas
esboça uma história dos recrutadores. Pelo menos, é claro que estes Irmãos tiveram
um papel fundamental no dinamismo da Congregação, completando na prática
uma vida religiosa um tanto aventureira e fortemente enraizada, muito longe do
que vivia a maioria dos Irmãos. Com eles, se continuou a se exprimir certo espírito
original consciente do contato intenso com a sociedade em um grupo que, por
outro lado, procurava estabelecer com ela relações muito rígidas. E, em um mo-
mento, quando pensamos descobrir a importância do laicato marista, vale a pena
lembrar que, ao longo de sua existência, o Instituto se perpetua por um contato
permanente com o mundo secular e fora da escola.
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22.

A OBRA DE SÃO FRANCISCO XAVIER E
OS JUVENATOS INTERNACIONAIS

Com as novas Constituições de 1903 e a criação de muitas províncias, o Supe-
rior geral e seu Conselho perderam o controle direto dos Irmãos em benefício dos
provinciais. Uma obra de formação internacional diretamente dependente da ad-
ministração geral pareceu necessária para ajudar as províncias em dificuldades.
A fórmula não é realmente nova: o Centro de Arlon recebeu,
por exemplo, belgas, alemães, alsacianos-lorenenses e fran-
ceses.

O Juvenato São Francisco Xavier nasceu em 1º de outubro
de 1909, em instalações provisórias da casa mãe de Gru-
gliasco. Seu diretor é o Ir. Augustin-Joseph, antigo provincial
de Varennes, apoiado por formadores vindos da América,
da Bélgica, da Suíça. Os juvenistas não são recrutados dire-
tamente, mas enviados pelos Juvenatos de Arlon (Bélgica),
Vich, Pontós, Mondovi, Ventimiglia, Santa Maria, Bairo, San
Maurizio, Dumfries. Em suma, retira-se os melhores candi-
datos aos noviciados da Europa para formar um grupo de
uns 60 juvenistas entre 12 e 16 anos, incluindo 17 Alemães,
14 Franceses, 13 Espanhóis, 8 Italianos, e 2 Inglês. As ins-

63. Irmão Dieudonné
Montay 
(Irmão Joseph
Dieudonné,
1859-1931).

64.Professores do Juvenato
San Francisco Xavier
(Grugliasco)
Da esquerda para a
dereita.
Em pé. Irmãos: 
Benedetto (Martini), 
Basile (Szalay), 
Carlo-Andrea (Brédy),
Heliodore (Balko A.)
Sentados. Irmãos:
Domenico (Contardo),
Luis-Agustín (Lluis
Colomé), Pedro-Félix
(Rey), Otto Xaver (Knauer).
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truções eram feitas em francês e visava um nível correspondente ao ensino primário
francês. Um local apropriado foi construído em 1910-1911. Após o noviciado em
Santa Maria e o escolasticado em Grugliasco, os jovens estavam disponíveis para
a missão.

Em maio de 1914, o Bulletin de l’Institut300 fez uma primeira avaliação muito
otimista: 12 jovens Irmãos, após seu noviciado em Santa Maria, concluíram a sua
formação em 1913: 4 deles foram enviados como formadores para juvenatos da
Europa; os outros oito foram distribuídos para Samoa, Ceilão e Nova Caledônia.
Um segundo grupo de 22 está no escolasticado, enquanto 38 fazem seu noviciado.
O juvenato tem aproximadamente 80 juvenistas. No total, em 4 anos de funcio-
namento, 142 juvenistas foram acolhidos; 77 tomaram o hábito, 71 completaram
seu noviciado e uns 30 foram enviados em missão.

A guerra interrompe essa dinâmica: os formadores são mobilizados, depois os
escolásticos; e os juvenistas tiveram que retornar aos seus países. Restam apenas
os espanhóis, os franceses e os suíços. No entanto, o Ir. Stratonique incentivou os
noviciados espanhóis para enviar novos candidatos. E, em fins de1915, chegam
23 espanhóis, 3 italianos e dois franceses. Com os antigos que ainda não entraram
no noviciado, em maio de 1916, o juvenato tem 35 a 36 juvenistas, enquanto
outros 20 fazem seu noviciado. Mas na sequência, nenhum reforço chega, e em
fevereiro de 1917, o último grupo entrou no noviciado. Os poucos juvenistas res-
tantes são espalhados em outras casas; Grugliasco tornou-se noviciado e depois
escolasticado para os últimos grupos.

Em janeiro de 1920 o Ir. Joseph-Dieudonné, novo diretor, reúne em Mondovi
alguns juvenistas sobreviventes301 e recebe um reforço substancial de uns 30 juve-
nistas provenientes de Carrión e cinco escoceses. Em outubro de 1920 haverá uns
quarenta juvenistas e, seis meses depois, eles serão 72. Sobre os trinta escolásticos
de Grugliasco, eles serão divididos entre os provinciais no final do Capítulo Geral.
Um balanço dessa primeira vida de São Francisco Xavier apresenta 178 tomadas
de hábito, 140 Irmãos perseverantes em 1922 e 12 falecidos. Houve, portanto, 62
saídas após a tomada de hábito.

De volta a Grugliasco, o juvenato mantém um efetivo de cerca de 70 jovens.
Em 1924 há 13 escolásticos, 75 juvenistas em Grugliasco e uns vinte noviços em
Santa Maria. A distribuição dos 9 escolásticos do grupo anterior dá uma boa ideia
das regiões do Instituto em dificuldade vocacional, simultaneamente com a im-
pressão de uma pulverização da ajuda concedida: China: 2; Seychelles: 2; Aden:
1; Nova Caledônia: 1; Chile: 1.

300 Bulletin de l’Institut, T. 4, n. 32, p. 129-135. Março 1914.
301 Grugliasco é ocupado pelo escolasticado, e receberá também os capitulares.

Tomo 2Lanfrey     



255

O balanço de 1934

O Bulletin de l’Institut faz um balanço por ocasião do jubileu de prata da obra
em 1934302. De outubro de 1909 a março de 1934, 720 juvenistas foram recebidos.
A obra está em plena prosperidade uma vez que 147 xaverianos estão ainda em
formação. Mais de 300 antigos trabalham na maioria de províncias, mas alguns fo-
ram favorecidos, em particular a África do Sul que recebeu 32 Irmãos, mais ou me-
nos um terço da província. Quanto ao México, à Colômbia, as três províncias do
Brasil e a Argentina, cada uma foi beneficiada com o envio de uns vinte Irmãos.

O artigo permitiu algumas críticas discretas, lamentando um nível intelectual
e educacional um pouco fraco. Ele também menciona “erros de direção”: juvenistas
muito velhos ou que têm “posto à prova a paciência de outro juvenista”. E final-
mente, ele encontra os resultados muito modestos: “Se todas as nossas províncias,
pelo menos estas da Europa, quisessem, o juvenato São Francisco Xavier tomaria
um novo ímpeto”. Mas naquela época, as províncias da Europa têm poucos meios
para continuar a ajudar aqueles de outros continentes, especialmente no momento
em que a Espanha entra em profunda crise política. Além disso, acordos bem
diretos entre províncias permitem as províncias americanas se beneficiarem dire-
tamente de uma ajuda: por exemplo, o México recruta em Carrión de los Condes.

Um juvenato interprovincial: Carrión de los Condes

Sua história mais completa está no Bulletin de l’Institut de abril de 1955, escrita
pelo Ir. Leôncio Martin, Assistente Geral.

Esse juvenato foi fundado em 1912 por nosso admirável e tão lamentado Irmão
Filogonio303, que voltou da região tórrida de Yucatán (México). […] A província do
México, fundada em 1899, ofereceu a nossos Irmãos um belo campo de aposto-
lado, mas não havia então suficientes vocações no local. […] Em 18 de abril deste
mesmo ano, este valente pioneiro começou sua primeira turnê de recrutamento e
doze dias depois retornou alegre, portantes manípulos suos. 32 juvenistas eram,
na verdade, o resultado feliz desta produtiva e encorajante expedição. Em 1º de
maio, o “Juvenato de Notre-Dame de Guadalupe” estava definitivamente fundado.
Mal haviam decorrido onze meses e vê-se sair para o México uma primeira caravana
destes valentes pequenos missionários, como eles gostavam de chamá-los.

[…] As províncias da Colômbia, Argentina, Chile e Peru associaram-se ao
México para ter, elas também, juvenistas em Carrión de los Condes. […] Além
disso, pelo numeroso contingente enviado anualmente para o juvenato interna-
cional de São Francisco Xavier, Carrión também fornecia abundantes candidatos
para países de missão.

302 Bulletin de l’Institut, T. 14, n. 96. Abril 1934. O autor parece ter consultado os arquivos. 
303 Sob a autoridade do Ir. Euphrosin, A.G. 
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Para completar a formação de uma parte dos aspirantes, noviciado e escolasti-
cados são estabelecidos em Pontós (Catalunha), em 1920, cedido pela província
de León. Uma estatística elaborada pelo Ir. Leôncio Martin apresenta a cifra de
1034 juvenistas passados por Carrión e 128 ainda se encontram lá. Deste Juvenato,
169 juvenistas foram enviados para São Francisco Xavier e 342 fizeram seu novi-
ciado em Pontós enquanto 58 tinham partido para o Chile, 17 para a Colômbia e
126 para a Argentina para aí fazerem seu noviciado.

A estatística abaixo mostra a fecundidade da casa de formação da qual acaba-
mos de traçar brevemente a história. 

304 Bulletin de l’Institut, janeiro de 1955).
305 Anotações feitas pelo Ir. Agustín Carazo. O Bulletin de l’Institut, de janeiro de 1955 dá ulteriores

informações, com detalhes diferentes.
306 Ver também notícias biográficas do Ir.Euphrosin e Bulletin de l’Institut, de junho de 1924 e abril

de 1955.
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A FECUNDIDADE DA CASA DE FORMAÇÃO

Nº DE JUVENISTAS QUE FORAM PARA
O JUVENATO INTERNACIONAL SÃO FRANCISCO XAVIER

Carrión de los Condes 169

Las Avellanas (Espanha) 44 

Anzuola (Espanha) 4

León (Espanha) 3

Brasil 15

Juventato de Valladolid (Espanha)  15

Espira de l’Agly (França)  230

Colômbia (diretamente) 17

Chile (id.) 58

Argentina (id.) 126

Méxique (id.)  8

Noviciado de Pontós (Espanha) 342

Fuente: Bulletin de l’Institut, T. 21, n. 158, Abril 1955, p. 412.

Em 1949, o distrito de Cuba
desliga-se da província do Mé-
xico e junta-se ao distrito da
América Central (então depen-
dente da Colômbia) para formar
uma nova província. O México
já não precisa recrutar externa-
mente, o Juvenato de Carrión é
agora parte da província Cuba-
América Central. A província da
Colômbia também tem encon-
trando suficientes vocações no
local e deixa de apelar aos can-
didatos europeus. Apenas restam
a Carrión juvenistas para as pro-
víncias da Argentina, do Chile e
do Peru e de Cuba-América Cen-
tral. Na verdade, as três provín-
cias da Argentina-Chile-Peru fun-
dam o Juvenato maior em
Valladolid, Carrión atua com o

Juvenato menor304. Em 1955, Valladolid tem 150 juvenistas maiores preparando-
se para o bacharelado espanhol305.

A biografia do It. Théodore-Joseph (1884-1942)306, que partiu para a Colômbia
em 1906, dá mais detalhes sobre o Juvenato de Espira de Agly, a 70 km de
Pontós, mas na Catalunha. É um antigo convento Trapista comprado pela família
Barrer que faz a doação aos Irmãos Maristas, com a única condição: de manter
nesta comunidade uma escola gratuita. As províncias da Colômbia e do México,
portanto, abrem aí um Juvenato que, com o de Carrión, alimentem o noviciado
de Pontós e de São Francisco Xavier. Espira servirá de refúgio para o noviciado
de Pontós, em 1936-39.
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Conforme a biografia do Ir. Euphrosin, de 1920-1953, Pontós teria recebido 675
postulantes, dos quais 275 vindos de Carrión e 400 tendo passado dois ou três anos
em Espira. Cerca de 500 foram enviados para a América (México, Cuba, Colômbia),
incluindo 350 após dois anos de escolasticado no mesmo lugar. As províncias de
língua espanhola da América Latina tiveram, portanto, que criar uma estrutura de
recrutamento Europeia mais importante que a obra de S. Francisco Xavier.

A província de Aubenas e suas filiais

A biografia do Ir. Louis Chanel (1878-1937)307 da pro-
víncia de Aubenas, enviado para o Brasil Norte em 1904,
diz-nos muito bem sobre o sistema de recrutamento da sua
província. Um pouco antes de 1914, ele foi enviado à Itália
para fundar um juvenato destinado às províncias do Brasil
Setentrional e Central, estabelecido em Sangano, perto de
Grugliasco. Um grupo de 24 juvenistas, vindos de Pontós
e Bairo, formam o grupo do início. Mas o Ir. Louis Chanel
é mobilizado e o juvenato deve ser suspenso durante a
guerra. Retornando ao Brasil de 1919-1926, ele voltou para
a França para fundar um Juvenato em Ardèche: primeiro
em Ferrières, perto de Aubenas e, em seguida, em Ruoms
(1926-1930). Depois de um tempo como diretor da escola
livre em St Martin-de-Valamas, foi-lhe dado o encargo de,
em 1933,  fundar um juvenato em Mazères, em Béarn, nas
proximidades de Pau, para a província do Brasil Setentrional. E em 1936, pouco
antes de sua morte, acompanhou ao Brasil um primeiro grupo de 11 Juvenistas.

O Ir. Marie Amadeus (1875-1939),308 também da província de Aubenas, que
partiu para o Brasil em 1903, é enviado para a França em 1918 para fundar um ju-
venato, mas uma tentativa em Saint Saturnin, no Maciço Central, falhou. Ele o ins-
tala então, em Tuy, na Espanha, na fronteira com Portugal, e dirige a obra com o
Ir. Marie-Emeric. Em breve, todos os anos, um grupo de juvenistas portugueses
emigrará para o Brasil. Em seguida, ele participou da fundação do juvenato de
Mazères.

Dissociação durável obras-recrutamento

Um artigo no Bulletin de l’Institut309 traça, em 1931, uma história sucinta dos
juvenatos e esclarece sua distribuição:

307 Notices Biographiques, T. 5, n. 82, p. 103.
308 Notices Biographiques, T. 5, n. 100, p. 253.
309 Bulletin de l’Institut, T. 12, n. 83, p. 401. Julho de 1931. 

65.Louis Marius Imbert
(Irmão Louis Chanel,
1876-1937).
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310 Dos quais a maioria tem vocação internacional. 
311 Atas, A Comissão de recrutamento e das missões indica 146 pessoas. 
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DISTRIBUÇÃO DOS JUVENISTAS POR CONTINENTES EN 1931

CONTINENTE N° DE JUVENATOS N° DE JUVENISTAS

Europa 28 310 1.400

América 13 700

Asia 2

Oceania 2

África e Madagascar 1 Madagascar
1 em preparação

Grugliasco 1 De todos os
(São Francisco Xavier) países da Europa

Total 47 2.798

Fonte: Bulletin de l’Institut, T. 12, n. 83, julho de 1931, p. 401.

Ao contrário da distribuição dos Irmãos, os juvenatos são ainda uma realidade
essencialmente europeia: a internacionalização das obras foi apenas incompleta-
mente seguida pelos locais de formação. E as dificuldades de recrutamento local
não explicam tudo: claramente o Instituto apenas parcialmente coordenou obras e
recrutamento. Tem-se a impressão de que a maioria das províncias da América
Latina manteve a tradição do início do século continuando fortemente a dissociar
terras de missão e territórios de recrutamento europeus. Neste recurso muito desi-
gual, a obra de São Francisco Xavier desempenha basicamente um papel secundário,
uma vez que seu recrutamento depende da boa vontade de algumas províncias.

Em todo caso, depois de 1934, abre-se uma época difícil: os transtornos come-
çaram na Espanha, o grande fornecedor de vocações até então, e a Alemanha
também está com problemas... A Itália está prestes a tornar-se uma província...
Também a Comissão do Capítulo de 1946, tratando de “recrutamento e missão”,
recomenda a reorganização da Obra de São Francisco Xavier, “que a guerra a
provou severamente” e deseja “que seu escolasticado conduza os jovens Irmãos
para obter o diploma, seja em francês para as missões de língua neolatina, seja
em inglês para aquelas de língua inglesa”. Nesta data, a obra tem 146 candidatos
em formação311. A Comissão gostaria ainda que as províncias ricas em pessoal
“tomem sobre os seus ombros o encargo de  outras províncias, pois as províncias
francesas em particular já não podem suportar, e mesmo que elas fundem novas,
como acaba de fazer na África o Canadá”.

É, portanto, um convite para melhor coincidir localmente obras e vocações e
não contar mais sobre uma Europa extenuada. Mas, já vimos que ainda em 1955
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várias províncias da América Latina fortalecem seu sistema de juvenato na Espanha.
A prosperidade da América Latina é, portanto, em parte artificial, sem mencionar
os problemas culturais decorrentes das províncias da América Latina, onde uma
parte importante do pessoal é formada de estrangeiros.

Massificação do juvenato

Até 1920 os juvenatos são pré-noviciados relativamente pouco numerosos.
Mas, a partir de 1932 a conexão forte entre o noviciado e o juvenato se reduziu.
O último tornou-se uma espécie de equivalente de pequenos seminários cuja
maioria dos estudantes está considerando a vocação apenas de um modo vago. O
Instituto, portanto, pratica uma corrida desenfreada pela massificação de juvenatos
menos eficientes312. O número dos juvenistas pode dobrar entre 1946 e 1958, o
efeito sobre o número de professos temporários mal se percebe.

312 Os números sugerem também que o juvenato, antes de 1920, não é o único caminho de recru-
tamento e que um número não negligenciável de postulantes entram diretamente no noviciado. 

ESTATÍSTICA 8 - RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE JUVENISTAS E AS PESSOAS
NO NOVICIADO

Fonte: Atas do Capítulo de 1958, Comissão de recrutamento. 
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Em suma, os anos 1907-1932 são aqueles de uma notável resposta ao desafio
da secularização e do exílio. Mas em seguida, o recrutamento sofre um declínio
lento que se acelera em 1958-1967. Finalmente, temos a impressão de dois perío-
dos distintos: até 1903, o recrutamento da Congregação repousa sobre a combi-
nação do juvenato e do noviciado, estas duas instâncias, sendo tão pouco distin-
guidas uma da outra e seguidamente vivendo na mesma casa, onde o número de
juvenistas é mais ou menos equivalente a dos noviços e postulantes.

A proibição da congregação na França e as novas Constituições impõem uma
clara evolução: juvenatos como estabelecimentos separados dos noviciados, e
votos temporários substituindo o voto de obediência. Por volta de 1920, o sistema
de formação é claro: os juvenatos destinados a acolher as massas de adolescentes
em cada província; os noviciados formando professos temporários em um ano e
meio a dois anos; professos temporários em geral passando por um escolasticado
e susceptíveis de se tornarem professos perpétuos cinco anos mais tarde. O sistema
parece conhecer seu apogeu em 1932.

Os juvenatos postos em questão no Capítulo de 1958

O relatório tratando do recrutamento aborda o problema em um espírito dife-
rente do que os outros Capítulos e se concentra primeiramente em destacar uma
perda de eficácia dos juvenatos.

313 Bulletin de l’Intitut, T. 23, n. 169, p. 29. Janeiro de 1958.
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ESTATÍSTICA 9 - EVOLUÇÃO DO PESSOAL EM FORMAÇÃO

Fonte: Atas do Capítulo de 1958, Comissão de recrutamento. 

JUVENISTAS

POSTULANTES

NOVIÇOS

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

1932

1946

1958

ANOS

2.100  100%

338  16%

427  15,5%

520  9,9%

509  9,7%

373  13,5%

350  16,6%

2.751  100%

5.212  100%

Ele constata, citando um artigo recente do Ir. Louis-Laurent (Pierre Zind) no
Bulletin de l’Intitut313 (janeiro de 1958, p. 29), que: “a progressão constatada junto
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aos juvenistas repercute, mas muito atenuada, como um eco significativamente
enfraquecido entre os postulantes”. Sobre as saídas, ele apresenta números “sem
comentários”:

Professos temporários que saíram de 1946-1958: 1.364
Professos perpétuos: 795
Total : 2.159
Média anual: 180

Pela primeira vez uma comissão capitular renuncia a uma análise com base
no status canônico, preferindo uma distribuição por idades:

ANÁLISE COM BASE NO STATUS CANÔNICO POR IDADES

De 16 a 20 anos: 334

Retiram-se antes da profissão perpétua (aos 20 anos?) 742

Abandonan entre a idade de 20 anos e a profissão perpétua 288

Muitos abandonos acontecem logo em seguida à professão perpétua 328 de 21 a 30 anos

Abandonos entre 30 e 40 anos 378 (crise dos 35 anos)

Total 2.070

Fuente: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir 
do relatório da Comisisão de recrutamento do Atas do Capítulo de 1958.

Em conclusão, o relatório é mais prudente do que em outros Capítulos: “nunca
podemos evitar dramas pessoais ou o livre jogo das veleidades humanas, mas, se
em nível administrativo e governamental existem medidas para remediar esta si-
tuação, nosso dever será considerá-las firmemente”.

Combinando a ineficácia dos juvenatos e a baixa perseverança, a comissão do
Capítulo levanta a questão da inadequação da formação. O aumento das saídas e
o colapso do recrutamento dos anos 1965-70 não serão, portanto, eventos total-
mente imprevistos. E, na década de 1970, vai se apagar, rapidamente, um nível
quase centenário de formação Marista. Doravante, o Instituto está relutante em
envolver adolescentes na vida religiosa, e a cristandade, que serviu como terreno
fértil para o recrutamento, está mudando rapidamente.
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23. 

O INSTITUTO COMO SOCIEDADE DE
EDUCAÇÃO

Colaboradores Leigos e obras de perseverança

A história do Instituto de 1947 (p. 194) nos fornece uma visão dos números
globais de estudantes-Irmãos em 1902: 842 estabelecimentos, 5975 Irmãos (obe-
dientes e professos) e 87 068 estudantes, dando uma relação alunos/Irmão de 14,
5. O Capítulo de 1907 permite uma estatística mais precisa da relação alunos-Ir-
mãos elaborando uma estatística dos “colaboradores das escolas”. Assim, os “Ir-
mãos na escola” são 3164 no total, para 5630 internos e 79 758 externo, ou seja,
um pouco menos de 27 estudantes por Irmão na educação. De acordo com as
províncias, os números médios variam: a maioria tem entre 20 e 30 alunos por Ir-
mão, mas apenas 17 na província de Constantinopla e 58 nas Ilhas Britânicas. 

No Capítulo de 1920 os “Irmãos das escolas” são 3.384 para 10.996 internos
e 92.960 externos ou uma média de 30,7 alunos por Irmão envolvidos na escola.
Os contrastes entre províncias são ainda mais fortes do que em 1907: 99,5 estu-
dantes por Irmão nas Ilhas Britânicas, mas inferior a 12 na Nova Caledônia. A es-
tatística das obras em 1932 indica, para 610 escolas e 4.439 “Irmãos das escolas”:
134.124 alunos, ou 30,2 alunos por Irmão, como em 1920. No Capítulo de 1946
conta-se 183 726 estudantes por um efetivo de 5.518 Irmãos ou 33,2 alunos por
Irmão em 604 estabelecimentos. Em suma, de 1907 a 1946 a média sobe lenta-
mente de 27 para 33 alunos por Irmão no serviço.

Uma estatística por país, produzida em 1947 (Histoire de l’Institut, p. 205), dá
uma média de 27,7 estudantes por Irmão professo que pode ser dividido em
quatro tipos: 

– Grã-Bretanha - Irlanda (92,7 alunos por professo); China (64,8); Peru (43,8) 

– África do Sul, Austrália, Bélgica, Chile, México, Nova Zelândia são entre
36 e 38 alunos por professo, 

– Colômbia, EUA, Espanha, Brasil e Canadá: entre 29,6 e 22,7: 

– Menos de 20 alunos por professo: Argentina (19,8); França (18,4); Itália
(16,5).
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Pode-se supor que as províncias que apresentam uma relação igual ou superior
a 36 alunos por professo dispõem de um grande número de Leigos como profes-
sores e assistentes educacionais.

Do leigo auxiliar ao leigo parceiro

No Capítulo de 1958, a comissão de estatística pensa menos em alinhar os nú-
meros, como nos Capítulos anteriores, para tentar uma abordagem mais qualitativa
e comparativa:
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OS NIVEIS SÃO DE ENSINO

Primário: 147.339 (53 %)

Secundário: 116.114 (41 %)

Superior: 8.802 (3 %)

Técnico: 5.543 (2%)

Fonte: Atas do Capítulo de 1958

Os níveis são claramente identificados:

A questão 
dos professores civis

É também em 1958 que existe a preo-
cupação de estatísticas precisas sobre os
auxiliares leigos, cujo enorme envolvimento
ao lado dos Irmãos explica, em grande
parte, a explosão do número de alunos.

ESTATÍSTICA 10 - RELAÇÃO DO NÚMERO DE ALUNOS POR IRMÃOS
QUE SÃO PROFESSORES

Fonte: Atas do Capítulo de 1958, Comissão de recrutamento. 

ANO ALUNOS IRMÃOS PROFESSORES

1932

1946

1958

1932 1946 1958

30 36 44

134.306

4.486

194.197

5.447

277.798

6.284
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O relatório considera, portanto, que, tendo em conta tal progressão, “pode-se
perguntar se não estamos indo para um perigoso desequilíbrio”. E ele precisa:
“atualmente, temos 4.490 civis e 6.284 Irmãos”. Provavelmente, é a primeira vez
que um Capítulo geral tem a consciência clara de uma revolução no sistema das
obras do Instituto.

Mas, como remediar isso em uma fase de enorme aumento na demanda educa-
cional? Em 1967, haverá 375.602 alunos, ou aproximadamente 100 mil mais do
que em 1958, e o número de Irmãos professos tendo passado apenas de 8.974 a
9.704. Nos estabelecimentos, o número de “civis” agora já ultrapassou amplamente
o dos Irmãos. Mas o Instituto tem sempre certa dificuldade em admitir esta realidade:
o Bulletin de l’Institut de nº 206 (abril de 1967), que celebra os 150 anos do Instituto
com estatísticas detalhadas, não oferece nenhuma visão de estatísticas de “civis”,
mas os indica, de alguma forma, pela porta dos fundos, incluindo-os nos profissionais
escolares de cada estabelecimento em diversas províncias. A tabela de professores
abaixo foi elaborada por mim, a partir das estatísticas de cada província.

IRMÃOS E LEIGOS PROFESSORES DOS ESTABELECIMENTOS EM 1° DE JANEIRO DE 1967

PROVÍNCIA “PROFESSORES” IRMÃOS “PROFESSORES” CIVIS

África do Sul 77 91
Alemanha 70 42
Beaucamps (Nova Caledônia) 122/25 75/35
Bélgica-Holanda 113 518
Bética (Peru) 204 141
Brasil Norte 116 272
Castilha 152 70
Catalunha 171 129
Caxias do Sul (Brasil) 52 105
Chile 102 109
China 59 356
Colômbia 168 233
Congo-Rwanda 87 177

ESTATÍSTICA 11 - CRESCIMENTO DE IRMÃOS E LEIGOS QUE SÃO PROFESSORES

Fonte: Atas do Capítulo de 1958, Comissão de recrutamento. 
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PROVÍNCIA “PROFESSORES” IRMÃOS “PROFESSORES” CIVIS

Córdoba (Arg.) 123 139
Cuba América Central 198 169
Desbiens 77 320
Esopus 257 152
G.B./Irl./Nigéria 211 151
Iberville 231 301
Itália 92 98
León (Espanha) 141 83
Levante 121 126
Levis 116 372
Luján (Argentina) 110 126
Madri 117 72
Melbourne 133 103
México Central 160 176
México Ocidental 217 145
Norte (Esp.) 227 102
Hermitage 121 144
Nova Zelândia 201 81
Peru 64 168
Porto Alegre (Brasil) 242 613
Poughkeepsie 239 259
Rio de Janeiro (Brasil) 107 196
Saint-Genis-Laval (França) 231 144
Santa Catarina (Brasil) 83 99
Santa Maria (Brasil) 136 244
São Paulo (Brasil) 134 252
Sudeste (França) 83 134
Sudoeste (França) 46 64
Sydney 343 94
Varennes (Grécia) 51/27 41/98
Ceilão (+Paquistão) 25 87
Líbano-Síria 52 269
Madagascar 38 73
Filipinas 49 166
Portugal 82 65
Suíça-missões 18 2
Uruguai 51 37
Venezuela 64 74
Total 6.536 8392

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir dos datos do Bulletin de l´Institut, 
T. 27, n. 206, p. 509-561, abril 1967..
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Em menos de 10 anos o número de professores civis quase dobrou e o número
dos Irmãos teve apenas um pequeno progresso. Isto é o que vai constatar o Ir.
Charles-Raphaël no seu relatório de fim de mandato, em 1967. Em 1958, os pro-
fessores das escolas eram 10.774 (58% de Irmãos) para 277.798 alunos de todos
os níveis ou 25,7 alunos por professor. Em 1967 a proporção quase não mudou:
25,1 alunos/professor. Mas os Irmãos não são mais que 43% do grupo educativo. 

Esta é uma revolução no Instituto que, no momento, não foi muito levada em
conta, quando ela desempenha um papel fundamental na crise de identidade da
Congregação, independentemente do Concílio. Em 1967, a porcentagem dos
leigos nas obras de diversas províncias está incluída numa faixa de 85 (China) a
21 (Sydney)314. Os 2/3 das províncias têm, portanto, em 1967, o número de pro-
fessores leigos mais elevado do que aquele dos Irmãos e apenas duas províncias
têm professores leigos abaixo de 30%.

Professores leigos e realidades regionais

O exame destas distribuições em função da geografia apresenta convergências
e divergências importantes: 

314 Suíça-missões, sob um estatuto especial, não é levado em conta. 

PROFESORES LEIGOS E REALIDADES REGIONAIS

CONTINENTES E REGIÕES PROVÍNCIAS FAIXA DE % DE LEIGOS MÉDIA

Ásia 3 77 (Ceilão, Filipinas) -85 (China) 79 %

África + Madagascar 3 54 (Afr. do Sul) - 67 (Congo-Ruanda) 62%

Canadá 3 56 (Iberville) - 80 (Desbiens) 70

Estados-Unidos 2 37 (Esopus) - 52 (Poughkeepsie) 44

América Latina espanhola 10 40 (México Ocidental) -72 (Peru) 52

Brasil 7 54 (Santa Catarina) - 71 (Porto Alegre) 65

Espanha 7 31 (Castilha) - 51 (Levante) 38

Austrália, Nova Zelândia 3 21(Sydney) - 43 (Melbourne) 30

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir das Atas dos Capítulos.

Talvez seja na Europa (menos a Espanha) que a situação pareça mais contrastante e
difícil de entender porque algumas províncias estão ligadas aos territórios exteriores: por
exemplo, Beaucamps e Nova Caledônia, Varennes com a Grécia, as Ilhas Britânicas com
a Nigéria, Portugal com Angola e Moçambique. Por outro lado, aparecem áreas bastante
homogêneas, seja pelo chamado maciço de leigos, como na América Latina e no Canadá,
seja pela reticência maior como os Estados Unidos, a Espanha e a Oceania.
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Uma queda na proporção 
dos Irmãos comprometidos nas escolas

A ascensão dos leigos é acompanhada por certo declínio no compromisso dos
Irmãos na função educacional tradicional. Até 1946, a proporção dos Irmãos en-
gajados em estabelecimentos manteve-se estável em 77 - 76%, os outros sendo
formadores, diretores, encarregados de trabalhos manuais... Mas constatamos em
seguida uma queda significativa, como nos mostra a tabela abaixo.
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A generalização dos Escolasticados e o desenvolvimento dos estudos universi-
tários fizeram lentamente mudar o Instituto para um tipo de formação semelhante
ao das elites: longo tempo de formação para a aquisição de uma competência de
nível médio ou superior. E a massificação dos juvenatos mobilizou um número
crescente de pessoal.

Desde 1958, o Instituto é, portanto, surpreendido pela presença do laicato
massivamente presente dentro do sistema educacional. E como este fenômeno da
“laicização” está crescendo rapidamente, ele tornou-se impossível de reverter.
Portanto, será necessário, finalmente, pensar uma situação completamente nova,
que gera diretamente o problema do lugar do Irmão como educador e do leigo
como um participante da missão marista.

ANEXO 3: Tabela do grupo de professores por região, p. 458

ESTATÍSTICA 12 - EVOLUÇÃO DA PROPORÇÃO DE IRMÃOS NAS ESCOLAS

Fonte: Quadro elaborado pelo Irmão André Lanfrey a partir das Atas dos Capítulos.
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As obras de perseverança

Resumindo, os Irmãos Maristas tiveram muita dificuldade em conceber os edu-
cadores leigos de modo diverso do que concorrentes ou auxiliares. Por outro
lado, a relação com alunos e pais lhes foi infinitamente mais natural.

As Associações

A colaboração Irmãos-leigos estruturou-se primeiro em torno dos antigos alunos
e das obras chamadas de perseverança. Este tema já foi alvo do Ir. Alexandre Le-
febvre em seu livro Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste. Ses origine315,
que localiza a primeira associação dos antigos alunos na escola de Beaucamps,
em 1865. Fundada pelo Ir. Diretor, tem por finalidade manter o “espírito de
família” entre antigos alunos e os mestres. É ao mesmo tempo uma “obra de per-
severança”, “um suporte para a escola dos Irmãos” e para a educação católica em
geral.

Especialmente depois de 1880, as associações de antigos alunos se multiplicam
na França, principalmente com os grandes pensionatos do Instituto, no Norte
(Lille, Pont-Sainte-Maxence, Paris-Pernety) e na região de Lyon (Valbenoîte...). A
defesa da educação independente, ameaçada pelo Estado também contribuiu for-
temente para sua fundação. E, até mesmo, a supressão das congregações em

315 Este permaneceu no estado de fascículo informatizado de 111 páginas, publicado em 1997. O
essencial de seu conteúdo encontra-se sintetizado em um artigo dos Cadernos Maristas n. 15 que ins-
pirará amplamente estas linhas. 

66. Retiro de Antigos Alunos do Internato de Ecole, realizado de 26 a 29 de outubro de 1934.
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1903, contribuíra para novas criações, as associações assumindo o papel de defesa
da educação independente em geral, e para se confederar ao plano nacional. É
frequentemente graças aos antigos alunos que foram mantidas ou restauradas
muitas escolas na França, como Neuville-sur-Saône, comprada por seus antigos
alunos. Muitos antigos alunos também participaram na vida de associações de
pais ou em comitês encarregados de escolas independentes.

As fundações das associações de antigos alunos não estavam ausentes em
muitos outros países onde, como na França, elas foram concebidas como obras
de perseverança. O Bulletin de l’Institut nomeia 193 em 1932316 para um total de
600 estabelecimentos, a maioria nos grandes estabelecimentos, e especialmente
os pensionatos, com sua associação de antigos alunos. As atividades são limitadas,
em geral, a uma reunião anual com missa, refeições festivas e discursos, mas um
número significativo de associações vai mais longe, inspirando-se nas práticas da
A.C.J.F.317 da França, organizando círculos de estudos, conferências e debates,
afinando-se à conferência de São Vicente de Paulo, encarregando-se de patrocínios
ou participando, especialmente depois de 1920, nas obras da Ação Católica.

Os Superiores maiores há muito têm considerado que estas obras não se en-
quadram dentro de sua jurisdição direta, mas da iniciativa dos diretores, haja vista
alguns Irmãos zelosos que não duvidam que elas desviem os Irmãos das práticas
religiosas. Mas, por volta de 1920, a autoridade suprema do Instituto não pode ig-
norá-las completamente. Além disso, o Guia das Escolas de 1923318 aborda o tema
“Educação das elites pelas obras escolares e pós-escolar” concebidas como essen-
cialmente devocionais. Mas ele aceita que se procure apenas “um desenvolvimento
intelectual, profissional ou mais particularmente físico (círculos de estudos, socie-
dades desportivas e, especialmente, as associações de antigos alunos)”. O capítulo
VIII, intitulado “Educação Social”, que se poderia muito bem chamar “educação
cívica”, não concede às associações de antigos alunos senão uma menção muito
breve. E a edição do Guia em 1932 nada acrescenta à versão de 1923.

Quanto à Regra de 1923, seu artigo 212 pede que: “a fim de manter os alunos
em bons princípios” promova a criação de patronatos nas paróquias, e convide os
Irmãos para trabalhar com zelo. No entanto, o artigo 377 recorda que os Irmãos
“não assumirão nenhum outro trabalho (que a escola) e não se engajarão em ne-
nhuma outra obra de piedade e de caridade fora de suas funções de estado”.

Na verdade, é no Capítulo Geral de 1932 que a situação se desbloqueia rela-
tivamente, sem que por isto as associações deixem seu status de obras de perseve-
rança, que lhes cai frequentemente muito mal. Com efeito, estes casos das asso-
ciações de antigos alunos é um bom exemplo da capacidade de funcionar em
dois registros diferentes ou até mesmo contraditórios: um inscrito no modelo de
cristandade, unindo fé e cultura; outro em um contexto de sociedade secularizada

316 Bulletin de l’Institut, T. 13, n. 90, p. 193. Octubro 1932.
317 Associação Católica da Juventude Francesa. 
318 Cap. VII, 6° seção, p. 83-86.
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aceitando uma dissociação dos dois e contentando-se com uma mínima conivên-
cia. E é por isso que o Instituto hesita em integrar as associações à sua legislação.

Temos um bom exemplo deste funcionamento bastante ambíguo com a Asso-
ciação dos Antigos Alunos do College Saint-Joseph, em Lowell (Estados Unidos),
fundada em 1892 e ensinando a mais de 800 alunos pertencentes principalmente
às famílias católicas canadenses ou irlandesas319. Esta associação é o fruto da co-
laboração entre o Ir. Louis-Bernardin e um antigo aluno:

Discutiu-se, em seguida, o status da Associação. […] Nesta segunda Assembleia
e uma terceira que ocorreu algum tempo depois, instituiu-se um Comitê de recru-
tamento, foi eleito presidente honorário o Irmão Chryseuil, primeiro diretor do es-
tabelecimento, organizou-se um clube de teatro e um clube de beisebol, e estu-
dou-se os meios para assegurar o sucesso de um Conventum (Reunião) com
banquete, que foi marcado para o dia 15 de agosto, cuja preparação começou
em seguida.

Naquele dia ocorreu a missa pelos antigos alunos. “Havia de todas as classes
e condições da sociedade: membros do Parlamento do Estado, advogados, padres,
comerciantes, industriais, simples trabalhadores”, e velhos mestres, “notadamente
os Irmãos Chryseuil, Priscillianus e Léon Marcel, ex-diretor do Colégio”. À tarde,
realizou-se um piquenique, com um jogo de beisebol e vários jogos. O dia
terminou com um banquete de mais de 300 lugares, com brindes de notáveis
eclesiásticos e leigos e a eleição da diretoria do ano.

Foi, portanto, uma espécie de festa cívica e religiosa como o artigo III da Cons-
tituição diz: “O objetivo desta associação é o progresso e o aperfeiçoamento
social do Colégio São José, de seus alunos e dos membros desta associação”. Cer-
tamente, a associação tem um capelão, o diretor do estabelecimento é seu presi-
dente e deve ser católico para pertencer a ela, mas ela não reveste algum caráter
elitista e não pretende necessariamente ser marista.

O BI nº 27 (maio de 1913) nos fala, em termos bastante semelhantes, da asso-
ciação fundada em 1898 pelo Irmão Edwin, decano da Província australiana,
chamada de St Joseph’s College Old Boy’s Union. Há também em Sydney os 300
antigos alunos do colégio de Ensino Médio Santa Maria, que se chamará depois
Darlinghurst High School; e também a associação de North Sydney, cujos membros
são também muito numerosos; e aquela da Escola de Saint- Patrick, berço do Ins-
tituto na Austrália. Em Auckland, em Nova Zelândia, a associação dos Antigos
Alunos do Colégio do Sagrado Coração de Jesus, é ainda muito próspera. Existe
também Kilmore, na Colônia de Victoria, a jovem, mas já forte, Associação de An-
tigos Alunos do College de L’Assomption, e mais distante, a 1600 km de Sydney,
a sociedade dos Antigos Alunos de três escolas de Adelaide, muito ligados à me-
mória do Ir. Jules-Etienne (Irmão Stephen). O autor do artigo sobre a Austrália
acredita que poucos países têm uma riqueza tão grande de associações que con-
tribuem ativamente para o recrutamento das escolas dos Irmãos.

319 Bulletin de l’Institut, T. 2, n. 24, p. 774-782. (1912).
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Em 1916, o Bulletin (n º 42) publica as impressões e memórias de um antigo
aluno do Hunter’s Hill que dá uma boa ideia da maneira como a maioria dos an-
tigos concebem sua ligação à sua Alma Mater. A seus olhos, o colégio é um ponto
estável em um país jovem e imenso. Ele formou o seu caráter permitindo-lhe, no-
tadamente pelo jogo, viver sua infância, e pela religião, criar “uma visão clara do
verdadeiro significado da vida”. Mas seu discurso é vago e pode ser aplicado a
qualquer colégio católico.

A doutrina do Capítulo Geral de 1932

O Bulletin nº 90 de outubro de 1932 publicou uma documentação recolhida
para o Capítulo Geral que estabeleceu uma carta das obras da juventude. Ofereceu
ainda uma abundante bibliografia sobre o assunto. Em seguida, ele retomou tex-
tualmente o que o Guia das Escolas havia escrito já em 1923: elitismo, congregação
mariana. No final do artigo, ele irá conceder um lugar marcado à Cruzada Euca-
rística da qual é apreciado o lado hierárquico e um pouco militar:

Envolve um presidente ou líder, que de alguma forma é o capitão do grupo,
coadjuvado por um pequeno estado maior que é o Escritório, ao qual se liga uma
série de pequenos chefes, designados sob o nome de ‘Pequenos Apóstolos’, cada
um dirigindo cuidadosamente uma seção de 4 a 5 Cruzados, 10 ou mais, com
uma insigne distintiva dos Cruzados.

A cruzada promove trabalho, piedade, bom espírito. Como “é também um
ótimo meio de cultivo das vocações”, ela merece ser estabelecida em todas as
casas de educação.

O Boletim, em seguida, avalia o número das obras escolares do Instituto: 

– 280 Cruzadas eucarísticas,

– 110 Congregações marianas

– 290 Congregações do Sagrado Coração 
ou do Apostolado da Oração 

– 80 Congregações diversas.

Isto perfaz um total de 760 obras escolares, sem contar as coletas e orações
para a Santa Infância ou a Propagação da Fé. (190.000 francos em 1932, cifra um
pouco enfraquecida pela crise mundial).
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A verdadeira novidade é a recomendação das obras pós-escolares ou mistas.
Estes grupos de amigos ou associações são fáceis de estabelecer por acordo entre
o Irmão Diretor “ou qualquer outro Irmão que permaneceu muito tempo na
escola”, com alguns antigos alunos. Recrutam-se antigos companheiros, se esta-
belece um escritório da associação que organiza o seu regulamento, contando,
no mínimo, com uma reunião anual, onde os antigos alunos são felizes por se
reencontrar, e sua atividade se desenvolve dependendo das circunstâncias, da im-
portância do pessoal, da experiência dos líderes. O objetivo principal é a amizade:
“É antes de tudo para se reencontrar com companheiros e falar do velho bom
tempo de sua infância que se funda uma associação”.

Então, as competências da associação se ampliam: institui-se uma missa pelos
falecidos; um organismo de entreajuda; uma biblioteca, um círculo de estudos,
conferências, retiros de um ou vários dias. E depois irá apoiar a escola: “Farão ins-
crições na associação, organizarão festas, garantindo-lhe alunos, envolvê-la-ão
com uma simpatia constante, provendo, sem nada usurpar da autoridade, apres-
sam-se em servi-la”. Vão se juntar até com outras associações em uniões regionais,
em federações nacionais, a fim de defender e promover a causa da plena liberdade
de educação:

Isto é como, por uma gradação natural, chegar-se ao prazer de encontrar um
velho amigo de infância no vasto plano de defesa religiosa320.

No Instituto, estas obras pós-escolares, ou melhor, as obras mistas, ou seja,
compostas ao mesmo tempo por alunos atuais e antigos, são aproximadamente: 

320 Texto inspirado em um artigo do Haut-Parleur, órgão da Federação das associações da França. 
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– 193 Associações de Antigos Alunos, muitas vezes 
com um Boletim periódico 

– 48 Conferências de São Vicente de Paulo ou Associações 
caritativas

– 18 Círculos de estudos 

– 83 Associações difíceis de classificar devido a finalidades 
muito variadas que elas buscam: as boas leituras, 
os esportes, conseguir emprego para os alunos, 
a poupança, etc...

Finalmente são oferecidos modelos de estatutos. O primeiro, muito detalhado,
refere-se à Associação do Instituto Saint Gilles (Bélgica), fundado em 1917. Ela é
chefiada pelo Irmão Diretor e não tem capelão. Podem fazer parte dela antigos de
outras escolas maristas e até mesmo jovens menores de 16 anos, declarados aspi-
rantes. Essa associação não se contenta com uma assembleia geral, mas inclui
nove seções para a vocação cultural, social ou religiosa.

1. A seção dramática.

2. A seção sinfônica.

3. O Círculo de estudos, sob a direção de um membro do clero.  

4. A seção viagens. 

5. A Bolsa de Trabalho, que se ocupa do emprego de seus membros.

6. O fundo de pensões.

7. A Congregação, sob a direção do Ir. Diretor que organiza retiros men-
sais.

8. O Jornal, confiado a um comitê de redação do qual faz parte um Irmão.  

9. A seção Jogos que tem por finalidade tornar mais atrativas as reuniões
mensais. Ela é administrada por um delegado escolhido pelo comitê.

Com tal projeto, a escola tornou-se o núcleo de uma espécie de comunidade
de base democrata cristã, sob a direção dos Irmãos, a paróquia com nenhum
papel claro. É uma espécie de compromisso entre Ação Católica e patronato.
Uma associação de um colégio da Espanha aparenta haver um esquema semelhante
compreendendo uma organização geral, com reunião anual, mas também um
“Círculo de estudos” que tem por finalidade “a ação católica social em todos os
seus aspectos. Seus membros são, portanto, divididos em diferentes seções: seção
dominical (piedade, prática religiosa). – Seção da imprensa. - Seção de esportes.
–Agência de empregos. - Ação social”.

O artigo apresenta ainda um modelo de estatuto de uma federação em toda a
Bélgica, cujo principal objetivo é “reunir em uma rede de associações de antigos
alunos dos Irmãos da Bélgica e mantê-los dentro do mesmo espírito de fé, de pa-
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triotismo e de associação de solidariedade”. Ele também defende outro tipo de fe-
deração mais político e combativo da qual a Federação das associações da edu-
cação católica na França é o modelo, agrupando 400.000 adeptos, “força católica
muito apreciada nas lutas dos nossos dias, para o apoio das escolas livres e o re-
crutamento de vocações”321. Constituídas em uniões regionais, um dos seus prin-
cipais objetivos é: “de agir por meios adequados e circunstâncias sobre a opinião
pública, os poderes legislativos e executivos, para alcançar as legítimas reivindi-
cações da Educação Livre Católica”. 

Os estatutos do colégio espanhol parecem ao autor particularmente interessantes
porque “um único Irmão intervém”, o diretor, ou “o que seria preferível”, um
Irmão da Comunidade”. As reuniões do círculo de estudos realizam-se no domingo
às 10:00 ou 11:00 da manhã e “A vida de comunidade não tem assim nada a
sofrer com estas reuniões”. Finalmente: “Não se tem porque mobilizar todos os
associados senão muito raramente”. “Por outro lado, usa as atividades do elemento
jovem, que constitui o núcleo daqueles que formam o Círculo, pelo qual se atua
sobre o conjunto”.

Basicamente, o Instituto aceita as obras pós-escolares, pretende mantê-las à
margem, apenas estando interessado em seu aspecto religioso e elitista temendo
que seu funcionamento perturbe a vida comunitária. Não tem nenhuma com-
preensão real do que é a ação católica e não se vê claro como poderiam se de-
senvolver, a partir da escola, obras culturais e sociais complexas sem que Irmãos
sejam especializados nesta tarefa. O encontro com uma militância leiga não se
efetua, portanto, que de forma reticente e superficial. No entanto, as províncias e
os estabelecimentos têm grande autonomia e a política geral do Instituto não
coincide provavelmente com iniciativas nacionais ou provinciais. O Ir. Lefebvre322

relata que, nas suas visitas de delegação após 1945, os assistentes na Bélgica,
Itália, Espanha, Portugal... encontram muitas associações e federações de antigos
alunos. Em sua circular de 24 de maio de 1949323 sobre o zelo, o Ir. Leônidas
dedica um espaço significativo às obras escolares e pós-escolares, recomendando,
entre outras, a Ação Católica e a criação de associações de antigos alunos. Ele
destaca o desejo de algumas associações de criar uma federação mundial, mas
considera o projeto prematuro e lembra aos Irmãos que o zelo está subordinado à
obediência.

A grande transformação dos anos 1950

No Bulletin de l’Institut (nº 138, de abril de 1950), o Ir. Jules Victorin, arquivista
da Casa Mãe, traça um balanço bastante minucioso das associações, após uma pes-
quisa sobre seu funcionamento e sua vitalidade “nos vários setores do Instituto”.

321 O artigo do Bulletin é fortemente influenciado pelo Boletim trimestral desta federação, o Haut-Parleur. 
322 Ir. Alexandre Lefevre, Dos Antigos Alunos ao Movimento Champagnat da Familia Marista, Ca-

dernos Maristas, n. 15, p. 7.
323 Circulaires, T. 20, p. 193-199. Circular de 24/5/1940.
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Ele observa que, em quase todas as províncias, as Associações de antigos
alunos são organizadas ou em processo de organização, exceto em alguns países:
Suíça, Alemanha, Grécia, com leis restritivas. No entanto, em algumas províncias,
como na África do Sul, Austrália e Itália, todas as escolas têm uma associação
muito ativa. Em relação ao número de associados, relata 17 estabelecimentos su-
perando os 500 membros, incluindo 4 com mais de 1.000. O dia da Assembleia
Geral normalmente inclui a missa nas intenções dos professores e associados
vivos e falecidos, com sermão ou discurso feito por um antigo aluno dos Irmãos;
reunião plenária com discussões a eleição ou a reeleição da mesa dirigente, rela-
tório do Secretário e do Tesoureiro, instruções diversas, etc.; refeição familiar. No
final do dia, em alguns lugares acontece alguma quermesse ou encontro literário,
festa esportiva com a presença das famílias; bênção do Santíssimo Sacramento.

Algumas associações organizam “reuniões periódicas para recoleções ou retiros
fechados, preparação para o cumprimento do preceito pascal”. Uma (Denia, pro-
víncia de Levante) organiza, na capela do colégio, a prática do mês de Maria. “Al-
gumas associações da Austrália convidam renomados palestrantes que falam aos
antigos alunos e tratam de temas religiosos e da ação social católica”. Na Itália,
todas as associações incluem três grupos: a seção chamada de obras de caridade,
a seção literária ou seção dramática e a seção esportiva. Na maioria das vezes,
uma revista (O Antigo, Amizade, Unir-se, O Tratado da União, A Escalada, Excelsior,
etc.) serve como um elo entre os diferentes membros da Associação.

Muitas associações são organismos de apoio moral e material das escolas:
bolsas para estudantes pobres ou que as merecem, prêmio de honra aos bons alu-
nos, ajudas financeiras para instalações. Alguns têm preocupações mais sociais,
fornecendo roupas e alimentos aos necessitados ou organizando reuniões ou
festas esportivas a fim de oferecer um traje novo aos catequizandos de primeira
comunhão do subúrbio... 
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Encontramos também entre elas preocupações mais maristas ou mais globais:
os antigos alunos da Argentina contribuíram para a construção de um monumento
ao Venerável Padre Champagnat na casa provincial de Luján e para a compra de
um vitral do Fundador destinado à enfermaria da mesma casa. Dois antigos alunos
do Colégio Santa Maria (Sul do Brasil) instituíram o fundo “Irmão Weibert”324  para
pagar a os professores do Curso de Administração e Finanças que, posteriormente
originou a PUCRS. Em vários países (Brasil, França, México) os antigos alunos
apoiam a liberdade religiosa e acadêmica. Na África do Sul, no Chile, na Itália,
na província de Levante (Espanha), as associações maristas constituíram-se em fe-
deração. Em outros lugares, as situações são menos claras. Na França, as associa-
ções Maristas fazem parte de uma vasta Federação Nacional reconhecida pelo Es-
tado enquanto que em Madagascar nossos antigos alunos de Antsirabe residindo
em Antananarivo, a capital, onde nosso Instituto não está estabelecido, inscre-
vem-se na Associação dos Irmãos das Escolas Cristãs, mas formam uma seção es-
pecial, muito ligada aos Irmãos Maristas.

Esta visão geral dá a impressão de uma espécie de arquipélago de agrupamentos
de espírito bastante diversificado, mas experimentando um desejo de organização
mais estruturada sob a liderança das Províncias Maristas e de alguns líderes das
associações mais dinâmicas. Algumas associações expressam o desejo de fundar
uma federação mundial.

O Ir. Jules Victorin também salienta a importância da influência que podem ter
esses antigos alunos em virtude da posição que ocupam na Igreja: dois cardeais,
numerosos arcebispos e bispos, vigários-gerais, reitores de seminários e outros
dignitários eclesiásticos, centenas de sacerdotes e religiosos. “E nós não queremos
esquecer o impressionante número de vocações Maristas saídas das nossas escolas”,
acrescentou, sem entrar em detalhes. No mundo profano, vários ministros ou an-
tigos ministros, deputados, senadores, embaixadores, juízes, oficiais... foram for-
mados em nossas escolas.

Na verdade, o Ir. Jules Victorin apresenta uma transformação que começou a
partir do século XIX e que se impõe, sem discussão, por volta de 1950: as associa-
ções não são mais uma obra de perseverança. Muitos antigos alunos, bem estabe-
lecidos na sociedade civil ou na Igreja, são parceiros, assim como discípulos.

A pesquisa de 1953

No entanto, o Ir. Jules Victorin abstém-se de todo triunfalismo e sublinha o ca-
ráter inacabado e diverso da obra. E, no fundo, sua apresentação junta-se às con-
clusões de outra pesquisa um pouco posterior sobre “A formação religiosa de
nossos alunos maiores” relatadas pelo Ir. Sebastiani, assistente, no BI nº 153 (1954)
como base em uma questão preliminar recorrente:

324 Fundador da província do Brasil Meridional. 
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Nós somos, em geral, suficientemente informados sobre a perseverança de
todos os nossos alunos na vida cristã, ou nos tranquilizamos sobre a impressão
causada pelo pequeno número daqueles que continuam a frequentar o colégio na
qualidade de membros das associações dos antigos alunos?

A pesquisa foi feita em 1953 em vários países de dois continentes junto aos
antigos alunos “que, por sua vida cristã, sua cultura religiosa, sua posição social e
[...] por suas atividades em várias obras de apostolado da juventude, reunissem as
melhores condições para nos dar uma opinião baseada na observação e sobre
uma experiência de vida real no mundo contemporâneo”. Deixando de lado os
elogios, o Ir. Sebastiani sublinha:

Com impressionante unanimidade, eles querem uma formação mais aberta e
mais prática sobre a vida real do cristão na sociedade de hoje [...] Que os Irmãos
estejam mais convictos da realidade do mundo contemporâneo e que seu ensino
vise mais diretamente, por um lado a solução cristã dos problemas do dia a dia e
em segundo lugar, a fornecer argumentos apologéticos atuais.

Além disso, “eles desejam intervir mais pessoalmente na sua própria formação”
e “pedem para ser iniciados nas práticas religiosas mais livres, levando à formação
de uma vida espiritual mais pessoal”:

Infelizmente (disse um), no colégio onde eu fiz a minha formação acadêmica,
fomos convencidos de que as convicções são formadas pela repetição dos atos.
[…]. Mas, não é a repetição forçada de atos que leva à convicção de sua bondade
ou utilidade. Chega-se aos hábitos religiosos pelas convicções religiosas e não
vice-versa.

Em conclusão o Ir. Sébastiani recolhe:

a impressão de descobrir aspirações precisas e sinceras para uma vida funda-
mentalmente cristã, a uma ação social católica e ao apostolado. É um fruto do mo-
vimento da Ação Católica? […] posição corajosa do cristão na sociedade com,
como consequência, a necessidade profundamente sentida de uma doutrina de
vida clara e segura, de convicções pessoais inabaláveis e uma ardente vida interior.

Ele defendia, portanto, “a adoção para as classes superiores de um método se-
melhante ao utilizado pela Ação Católica”: instrução religiosa como “verdadeiro
itinerário de vida cristã no mundo contemporâneo”; círculos de estudo, “a partir
de problemas da vida real”, reuniões com a “comunidade católica do lugar”, in-
tervenções de especialistas...

A pesquisa mostra que, no mais alto nível do Instituto, há a preocupação com
o problema da eficácia apostólica dos colégios Maristas. Sente-se também a in-
fluência desta pesquisa no Capítulo de 1958 cuja Comissão responsável defende
uma formação religiosa mais flexível, deixando mais liberdade e inspirando-se
claramente nos métodos da Ação Católica.
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24. 

EM VISTA DA UNIÃO MUNDIAL 
DOS ANTIGOS ALUNOS

O dinamismo de algumas federações (França, Itália, Espanha, Bélgica) e uma
atitude menos reservada dos superiores foram suficientes para que a beatificação
de Champagnat em Roma, em 1955, lançasse as bases, no colégio São Leão
Magno, do projeto da União Mundial. O Bulletin de l’Institut,  n. 160 (1955)
relatou a reunião fundadora, presidida pelo Reverendo Irmão Superior-geral e o
médico Bombelli, presidente da Federação Italiana da União, reunindo os repre-
sentantes de mais de 25 federações ou províncias.

Apareceu claramente que, dependendo do país, as atribuições das associações
e seu papel são muito variados: será necessário criar uma organização flexível o
suficiente para se adaptar às diferentes situações. O papel da União será, sobretudo,
criar em torno da escola cristã e dos Irmãos Maristas uma grande corrente de sim-
patia e assistência mútua e, se necessário, suscitar intervenções eficazes.

A União Mundial das Associações de Antigos Alunos dos Irmãos Maristas foi
fundada por aclamação da assistência. Por proposta do Reverendo Irmão Leônidas,
o Escritório da Federação Marista Italiana assumirá a tarefa de centralizar todas as
informações referentes às federações e estudar as estruturas concretas da União
para que, em dois anos, representantes das diversas Federações se reúnam para a
constituição do Conselho de Administração e a adequação dos estatutos.

69.
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O congresso de Madri325

Este congresso mostra que em 1955 não foram apenas intenções relacionadas
com o entusiasmo da beatificação de Marcelino Champagnat. Trinta e quatro
países são representados. O Irmão Conselheiro Charles-Raphaël é o representante
especial do Irmão Superior-geral. O essencial é a votação dos estatutos cujo
objetivo é: “afirmar por todos os meios e, sobretudo, pela força crescente da sua
organização, os direitos de Deus, da Igreja e da família no campo da educação”:
promovendo “o espírito marista”; apoiando a educação cristã; e especialmente as
obras dos Irmãos Maristas. Estes estatutos vão muito além daqueles da maioria
das associações que não insistem sobre identidade Marista, mas evocam a vida
cristã em geral. A União Mundial assume, portanto, uma forte ênfase dada ao es-
piritual e ao Instituto. Como é constituída por federações nacionais, sua criação
produzirá um forte movimento federativo em várias partes do Instituto.

O Capítulo Geral de 1958326

(Lefebvre, p. 17) fortalecerá
ainda mais esta tendência, pre-
conizando em qualquer grupo a
designação de um Irmão assessor
guardião do espírito. Ele reco-
mendará também a elaboração
de um estatuto de “Colaborado-
res maristas”, constituindo uma
espécie de ordem terceira, ques-
tão que retornará no Congresso
de Montreal, em 1961. Mas ne-
nhum regulamento será elabo-
rado e não se falará mais no as-
sunto depois. Pode-se perguntar
se esta sugestão não diz mais res-
peito aos Educadores Leigos das
escolas do que aos antigos alu-
nos. Em todo caso, um fato é evidente: em 1955-58, o Instituto que, até então, via
os Antigos Alunos na periferia do seu mecanismo, e, portanto, em uma relação
bastante vaga com ele, considera agora que eles estão sob a sua responsabilidade
e devem compartilhar seu espírito. Mas, num primeiro momento os traços antigos
e novos vão permanecer misturados.

325 Bulletin de l’Institut, T. 23, n. 169, 1p. 35-40. Janeiro 958.
326 Ir. Alexandre Lefevre, Dos Antigos Alunos ao Movimento Champagnat da Familia Marista, Ca-

dernos Maristas, n. 15, p. 17.
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Um resumo da vida das federações

Presumimos que esta transformação tenha
suscitado debates, mas o Ir. A. Lefebvre não
abordou verdadeiramente em detalhes a vida
das federações. Quanto ao Bulletin de l’Intitut,
ele não relata o Congresso, a não ser de um
modo muito superficial, empilhando discursos
e congratulações e relatando de forma precária
os reais debates que deram origem a estas as-
sembleias. No entanto, podemos encontrar pis-
tas aqui e ali. Por exemplo, em Luján (Argen-
tina), o primeiro Congresso Nacional de antigos
alunos Maristas da Argentina327 emite resolu-
ções significativas:

I. Assegurar a defesa da escola cristã e ensino
religioso em todos os níveis da educação.
Uma cláusula acrescenta que esta resolução
será apresentada às autoridades governa-
mentais, em tempo hábil, em nome de
20.000 antigos alunos maristas.

II. Dar um apoio eficaz à obra das vocações
maristas, por uma colaboração espiritual, so-
cial e econômica ao bom recrutamento.

III. Convidar os antigos alunos para fazer parte de alguma pia associação para fa-
vorecer sua vida espiritual. Agregar-se a uma Congregação Mariana, à Legião
de Maria, às Conferências de São Vicente de Paulo, à Federação da Ação Cató-
lica, à obra dos Padroeiros”.

Encontramos nelas os traços de uma obra de perseverança e de defesa da
escola, típica das associações convencionais e uma ligação de todo particular
com os Irmãos Maristas.

O 4º Congresso das Associações Maristas da Espanha, em Madrid, em novembro
de 1963328, presidido pelo Irmão Luís Gonzaga, A.G., assistido por todos os Irmãos
Provinciais da península e pelos Irmãos Assessores de Associações, apresenta as
resoluções que fazem da Federação uma obra de perseverança fortemente ligada
ao Instituto.

1. Cremos que os Irmãos Assessores devem ter preocupação com do XV Capítulo
Geral: [...]. As Associações serão para eles obras de perseverança e de cola-
boração e o objeto de sua preferência antes de qualquer outra associação329. 

327 Bulletin de l’Institut, T. 24, n. 182, p. 279-280. Avril 1961.
328 Bulletin de l’Institut, T. 26, n. 195, p. 215-218. Julho 1964.
329 Circulaires, T. 22, p. 290. Circular de 08/12/1958.
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2. As Associações, como obras de perseverança, velarão particularmente para
que a vida cristã entre seus membros seja incentivada e intensificada em
vista do apostolado. […] Em cada Associação deve haver um membro do
Comitê, de preferência um padre antigo aluno, responsável pelas atividades
religiosas.

3. A Assembleia reconhece a necessidade de uma colaboração entre os Antigos
Alunos e pais de alunos com a Direção da escola, para promover a formação
dos estudantes...

4. Cada Associação organizará uma obra social, que será instituída, encorajada
ou realizada pela comunidade. A Assembleia é do parecer que a melhor das
obras seria a fundação de uma escola ou classe para os jovens e os trabalha-
dores com uma insuficiente formação intelectual, profissional e religiosa.

5. A Assembleia exorta as Associações a tomarem sob a sua direção o Cine
Clube e o Cine Fórum como um dos instrumentos mais eficazes para pro-
mover positivamente a formação dos seus membros, dos pais de alunos e
dos próprios estudantes,

6. O Conselho da Associação manterá na sua agenda a utilidade da criação
de um fundo de seguro ou de uma instituição similar.

A Federação prevê a criação, em Madrid, de um Colégio universitário (Colégio
Maior) para jovens que seguem os estudos universitários, em colaboração com os
Irmãos para assegurar o espírito. O conservadorismo predominante não impede
que algumas ideias interessantes, tais como a fusão entre associações de antigos
alunos e associações de pais, bem como o acompanhamento dos jovens até os
estudos superiores. A ideia de uma família começa a perfilar.

O terceiro Congresso dos Antigos Alunos Maristas do Brasil330 é realizado de
20 a 26 de julho, em Porto Alegre, nas instalações da “Pontifícia Universidade Ca-
tólica” do Rio Grande do Sul. No final do seu trabalho, delegados expressaram os
desejos, denunciando incompletudes, problemas de coordenação e a expectativa
de certo alargamento de perspectivas. Assim, em relação ao social, alfabetização,
creches, assistência a famílias pobres; em nível das relações entre Irmãos e asso-
ciados: que a função de assessor se mostre eficiente tão bem em nível nacional,
provincial e local. Sobre a identidade cristã: que os antigos alunos vivam plena-
mente sua vida cristã e aceitem as responsabilidades que isso implica.

Ao lado desses projetos bastante convencionais manifesta-se um desejo de sair
de uma visão estreita por uma seção feminina em cada associação, e um trabalho
metódico “para a realização dos ideais de paz, de harmonia entre os homens”.
Este Congresso foi, portanto, fortemente inspirado pela “Pacem in terris”, lamentando
a existência de um mundo dividido em países ricos e pobres e entregue a:

correntes ideológicas materialistas que desejam eliminar o último vislumbre da
crença em um destino sobrenatural, reduzindo assim o indivíduo a joguete das

330 Bulletin de l’Institut, T. 28, n. 196, p. 315. Outubro 1964.
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forças da natureza e o vil instrumento de luxúria e da exploração daqueles que
possuem uma parcela de superioridade e poder.

A mesma sensibilidade conciliar ocorreu com o XVI Capítulo Geral (1967-68).
Já não se trata de isolamento do mundo, bem pelo contrário. No entanto, envolvidos
em sérias discussões sobre a reforma do Instituto, os capitulares não saem de uma
concepção clássica das Associações: amizade, ajuda à escola, apostolado...331

O Ir. Virgilio León (1927-1986) e 
o conceito de família marista

Após o Concílio Vaticano II, que rompe com a con-
cepção hierárquica da Igreja e reconhece o laicato como
importante, torna-se difícil ver a União Mundial como
simples auxiliar dos Irmãos Maristas. É preciso, portanto,
encontrar uma fórmula bastante consistente para incluir
Irmãos e leigos. Além disso, o conceito de “Família Ma-
rista”, já usado com frequência, mas em sentidos diver-
sos, vai se impor332.

É o Ir. Virgílio, provincial da Catalunha, em 1966,
capitular em 1967-68, assessor da Federação Espanhola
a partir de 1972, que dará a esse termo um sentido teo-
lógico e carismático. Tudo começa por sua profunda
convicção de aspirante marista em 1940, para entrar
em uma família espiritual. É, a partir de 1967, na revista
Família Marista, destinada aos jovens em formação e suas famílias, que ele exprime
o significado desta expressão: família de Champagnat, família de Maria, célula de
uma Igreja povo de Deus em que há espaço para todos: “Irmãos mais velhos e
mais novos, nossos pais, nossos alunos e antigos alunos e as famílias de uns e ou-
tros”333. Ele desenvolveu fortemente esta intuição nas províncias da Espanha e
particularmente na pastoral dos jovens. Na qualidade de assessor nacional de
pastoral apoiou a criação do grupo musical “Kairoi”, a celebração da Páscoa
jovem em Las Avellanes e numerosos encontros de “Animadores Maristas”, cuja
ação influenciou a criação do Movimento da Família Marista.

331 Ir. Alexandre Lefevre, Dos Antigos Alunos ao Movimento Champagnat da Familia Marista, Ca-
dernos Maristas, n. 15, p. 27.

332 Sobre a evolução do conceito, ver Antonio Martínez Estaún, A família marista segundo o Ir. Virgílio
León, em Cadernos Maristas, n. 30, fevereiro de 2012, p. 7-44. 

333 Citado em Ir. Alexandre Lefevre, Dos Antigos Alunos ao Movimento Champagnat da Familia
Marista, Cadernos Maristas, n. 15, p. 32. 

72. Irmão Virgilio León 
Herrero, assessor da
Federação espanhola
de Ex-alunos Maristas.  
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A influência do Irmão Virgílio 
sobre a Federação espanhola e a União Mundial

Quando ele se tornou assessor da Federação Espanhola em 1972, esta se en-
contrava em crise profunda. É certo que seus membros criaram estatutos e estru-
turas, mas sem real capacidade de promover a dinâmica laical impulsionada pelo
Concílio. O Ir. Virgílio León injetará uma alma. E, no Congresso organizado pelas
federações e a União Mundial, irá propor a noção de “Família Marista”334.

Sua proposta chega enquanto muitas Federações estão, como o Instituto, em
crise Conciliar e procurando por “uma nova mística” (Congresso de Badalona,
1973). Sob a influência do Ir. Virgílio, em 1973, a Federação Espanhola tomou
como objetivo a criação de uma “Família marista” reunindo Irmãos, Antigos
Alunos, pais, professores e alunos335. O projeto seduziu o Conselho da União
Mundial reunido em Toulouse no mesmo ano. Também a “Família Marista e seu
prolongamento na educação da juventude” será o tema do 7º Congresso mundial
da União, em julho de 1974, em St Genis-Laval336, que reúne 200 participantes
de 25 federações. O conceito de associação dá lugar, portanto, ao da “Família
marista” compreendendo “todos aqueles que se sentem preocupados com estes
problemas urgentes: Irmãos, Antigos Alunos, Pais de Alunos, Amigos da escola...”.
É necessário construir uma verdadeira “comunidade educativa marista” onde cada
um se sinta confortável em seu papel específico.

Curiosamente, o texto não cita explicitamente os professores leigos, mesmo
que ele os integre no conceito de “comunidade educativa marista”. Além disso,
o congresso leva em conta a evolução do tempo: o declínio dos religiosos impõe
aos leigos “assumir as suas responsabilidades para prolongar a obra de seus edu-
cadores, promovendo os valores morais e espirituais aos quais eles permanecem
profundamente ligados e atender às novas necessidades que surgem em todos os
lugares”... Dom Honoré, Bispo de Evreux e especialista em questões educacionais,
não deixa mais nenhum espaço à velha concepção de uma Igreja pré-conciliar:

Em um meio secularizado e pluralista, é menos importante para a Igreja se
definir como poder, mas, sim, se oferecer como serviço […] Quer dizer que, uma
instituição cristã hoje, e em particular a escola, deve menos aparecer como instru-
mento de influência ou de proselitismo religioso, que como a expressão de um
serviço, de uma cooperação...

334 O início deste parágrafo e o fim do precedente são fortemente inspirados por uma discussão
com o Ir. Antonio Martínez Estaún. 

335 Ir. Alexandre Lefevre, Dos Antigos Alunos ao Movimento Champagnat da Familia Marista, Ca-
dernos Maristas, n. 15, p. 42.

336 Bulletin de l’Institut, T. 30, n. 217, p. 367-373. Maio 1974.
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A Família Marista sem a União Mundial

O XVII Capítulo Geral (1976) interessa-se pouco no projeto de criação da
Grande Família Marista proposto pela União Mundial e contenta-se em encorajar
as associações e federações para continuar o aprofundamento deste caminho.
Mas as federações estão divididas.  No 8º Congresso Mundial de Melbourne, em
1978,337 a União Mundial, considerada demasiado pesada, é questionada. E, nas
vésperas do 18º Capítulo Geral (1985), ela aparece muito dividida. No entanto, o
conceito de Família Marista é endossado, pois as Constituições estabelecem ofi-
cialmente que:

A Família Marista, extensão de nosso Instituto, é um movimento no qual entram
pessoas que se apoiam na espiritualidade de Marcelino Champagnat. Nesse movi-
mento, filiados, jovens, pais, colaboradores, antigos alunos, amigos - aprofundam
o espírito de nosso Fundador para dele viverem e difundi-lo. O Instituto anima e
coordena as atividades do movimento, criando estruturas apropriadas.

Após discussões acaloradas, o Instituto decidiu, portanto, não mais assumir a
carga da União Mundial, o que condena a um fim próximo. Ao anunciar a supres-
são sine die da União, em 31 de dezembro de 1986, o Sr. Schmitz, da Federação
belga, não apenas indica a decisão do Capítulo Geral, mas acusa “uma enorme
mudança de mentalidade”; “o caráter turístico ou simples prestígio nacional dos
congressos”, impedindo uma reflexão em profundidade; as dificuldades editoriais
da revista Unitas e finalmente, a incapacidade da Federação Australiana de assumir
a direção da União.

Um balanço das obras pós-escolares e da União Mundial
bastante decepcionante

Quando morre a União Mundial dos antigos alunos, há mais de cem anos ha-
viam sido fundadas as Associações de antigos alunos nos pensionatos e colégios
maristas, considerados como obras de perseverança sem, contudo, ultrapassar
normalmente uma reunião anual, fazer o pagamento de uma taxa modesta e o en-
vio de um boletim. Muitas vezes (França, Bélgica, Espanha...) essas Associações
desempenharam um papel político-religioso na luta entre a Igreja e o Estado laico.
Os Superiores Maiores certamente incentivaram bastante as obras pós-escolares,
mas eles as concebiam como uma continuação do sistema escolar, destinadas a
garantir a perseverança dos bem jovens após a sua saída da escola, e considerando
que o apostolado junto aos adultos não dizia respeito à vocação dos Irmãos.

337 Ir. Alexandre Lefevre, Dos Antigos Alunos ao Movimento Champagnat da Familia Marista, Ca-
dernos Maristas, n. 15, p. 66.
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Os diretores dos estabelecimentos estavam, sem dúvida, numa perspectiva di-
ferente, procurando antigos alunos capazes de sustentar as suas escolas, por sua
influência, sua assistência financeira e até mesmo como pais dos alunos. As con-
siderações espirituais, portanto, entravam relativamente pouco no funcionamento
das Associações, dos quais muitos imersos em um simples catolicismo sociológico.
Mas é verdade que, de um país para o outro, a afirmação da identidade católica
podia variar.

Com a ascensão da Ação Católica em alguns países, tem-se a tendência em
transformar as associações dos antigos alunos em associações de atividades cultu-
rais, sociais e religiosas múltiplas, fundadas sobre princípios democráticos. Os su-
periores têm tolerado este tipo de associações sob a condição de que sejam man-
tidos os princípios da cristandade, fundada sob o respeito das hierarquias e da
piedade. E esta posição dificilmente parece ter evoluído antes dos anos 1950. As
associações correspondem então a três tipos bastante diferentes:

n Simples associações relacionadas com a escola, sem outro compromisso
que uma vaga adesão aos seus princípios educacionais. 

n Associações mais político-religiosas, assumindo não só a defesa da sua es-
cola, mas a educação católica em geral. 

n Associações de espírito democrático-cristão oferecendo uma gama de ati-
vidades diversas, afirmando uma identidade Marista.

Os Superiores Maiores, em seguida, tomaram consciência da força do movi-
mento associativo ao mesmo tempo em que eles se questionavam sobre a perti-
nência de uma educação que parecia corresponder apenas de longe às necessi-
dades dos jovens adultos. A criação da União Mundial, em 1955, portanto, não é
devida apenas à beatificação de M. Champagnat, mas a um encontro entre dois
parceiros ansiosos a se apoiar. Obviamente, essa criação não foi sem um pensa-
mento anterior por parte do Instituto: era necessário controlar uma corrente rela-
tivamente espontânea de escolas maristas e que proclamava, à sua maneira, que
os Irmãos tinham direitos e deveres para com os adultos que tinham assumido
uma parte da educação. E a ideia de recrutar entre as fileiras dos Antigos Alunos
não estava certamente ausente. Do lado das associações é certo que o simples de-
sejo de convívio, preocupações político-religiosas, procura das posições honoríficas
não estavam ausentes.

Em 1955-58 o Instituto rapidamente impôs à União sua doutrina tradicional:
espiritualidade e identidade maristas por primeiro, Ação Católica e Democracia
cristã, sendo secundárias. Mas, pode-se questionar sobre as crenças maristas dos
grupos que estas federações tinham bastante artificialmente unidos. Por outro
lado, a União Mundial deixou de fora uma parte que se tornou muito importante
do agente Marista: os professores leigos.

O contexto do pós-concílio favoreceu a promoção do laicato, mas desfocando
os marcos tradicionais: de um golpe pôs fim à antiga concepção da cristandade,
com base no respeito pelas hierarquias e intensa piedade, mas também daquela
cristandade mais democrática do tipo Ação Católica ou mesmo, simplesmente,
de um catolicismo mais cultural do que de convicção profunda. Para um Instituto
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em crise, a União Marista fazia figura de uma grande máquina pouco capaz de
fornecer uma ajuda significativa. No entanto, tentando repensar suas bases em
torno dos conceitos de “Grande Família Marista” e de “comunidade educativa”, a
União Mundial havia tomado de surpresa um Instituto que estava lutando para re-
definir a sua identidade e, portanto, estava ainda pouco preparado para engajar-
se numa verdadeira parceria com o laicato.

A União Mundial, portanto, morre em parte por razões conjunturais: o conceito
de Família Marista chegou muito cedo a um Instituto que se pensava forte o sufi-
ciente para encontrar em si meios de seu próprio renascimento e ainda não con-
seguia conceber que os leigos agiam como parceiros. Mas, acima de tudo, qual
era a força real da União Mundial sem os Irmãos assessores? Ademais, o grande
promotor do conceito de “Família marista” foi o Ir. Virgílio León, provincial da Ca-
talunha338.

Dito isto, a União Mundial, apesar de todas as suas limitações, contribuiu para
o Instituto se emancipar de uma concepção estreita de sua identidade religiosa e
apostólica. Pode ser também que a oportunidade de uma parceria fecunda entre
Leigos e Irmãos tenha faltado nos anos 1974-86. No entanto, o Movimento Cham-
pagnat da Família Marista será o herdeiro desta tentativa. Mas isso é outra história.

338 Biografia em Ir. Alexandre Lefevre, Dos Antigos Alunos ao Movimento Champagnat da Familia
Marista, Cadernos Maristas, n. 15, p. 28-33, em grande parte inspirada por A. Martinez Estaùn.
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25. 

SANTIDADE E OCUPAÇÃO DE ACORDO
COM OS OBITUÁRIOS (1909-1967)

Após longa evolução do Instituto como um corpo fortemente estabelecido, é
hora de concentrar a nossa atenção sobre os destinos individuais. E nós dispomos
para isto de fontes significativas, descritas, com precisão, na introdução ao volume
IV do Notices biographiques des frères défunts, em 1931. Ela anuncia uma publi-
cação sistemática que conduzirá a uma série de sete volumes, concluída em
1967. O autor desta introdução, certamente o Secretário geral da época, Ir. Jean-
Emile, esclarece o significado do projeto: edificar os vivos, tendo em conta os
bons exemplos de vida e a santa morte dos Irmãos falecidos339.

É uma tradição venerável, que vem de nosso Fundador, fazer entre nós a me-
mória de nossos queridos falecidos e de nos edificar com a narrativa de suas virtu-
des. Nada é eloquente como o exemplo, porque ninguém pode negar que a per-
severança é possível e a fidelidade à Regra e a mortificação e o zelo, lendo o que
fizeram, diante dos nossos olhos, nossos coirmãos chamados à celeste recom-
pensa.

A seguir, um histórico da tradição própria do Instituto. Em 1837, em uma curta
circular, figura a narração da morte do Ir. Dorothée que será seguida de muitas
biografias incluídas nas circulares340. No livro Biographies de quelques Frères, em
1868, o Ir. João Batista oferece uma obra variada: dezesseis biografias de Irmãos
modelos de virtude; em seguida, a morte abençoada de vinte Irmãos na enfermaria;
e finalmente breves informações sobre seis Irmãos. A partir de 1890, foi decidido
publicar, à parte, cadernos de biografias, que em seguida, juntos, formam dois vo-
lumes. A coleção é interrompida em 1903, e novamente, as Circulares oportuna-
mente dedicarão algumas páginas aos falecidos.

O Bulletin de l’Institut, criado em 1909, assume a tarefa. Em sua segunda
edição, ele dá oito ou dez linhas, e às vezes uma página, à memória dos Irmãos
dos quais soube da morte. Falta lugar para organizar melhor. Pouco a pouco, es-

339 O abade de Rancé (1626-1700), reformador da Trapa, contribuiu muito para restabelecer esta
tradição em sua famosa Relation de la mort de quelques religieux de La Trappe. 

340 Umas sessenta, conforme o índice das Circulares T. 13, p. 511-512. 
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pecialmente a partir de 1922, são publicadas biografias mais longas. No entanto,
a fórmula parece insatisfatória: o Bulletin é forçado a sacrificar “a grande maioria
dos possíveis registros”. Ele publicou 526 biografías, das quais eu dou a seguir um
resumo geral. 
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TABELA SINTÉTICA DAS COLEÇÕES DE BIOGRAFIAS E OBITUÁRIOS

DATAS TOMOS OBRAS N° DE REGISTROS

1837… Circulares (até 1909) 75 mais o meno

1868 I Biografias de alguns Irmãos 42
1890-1900 II Séries de Biografias em fascículos

em seguida reunidos em um volume 64
1899-1901 III Defuntos em 1899-1901 

(Ir. Norbert…Ir. Néréus) 23

Total 204

1909-1931 Bulletin de l´Institut Notícias de diversos tamanhos 526

Fonte: Ir. André Lanfrey.

As informações biográficas do Bulletin

Antes de 1914, tem-se a impressão de fichas de anotações revestidas de retórica
convencional; mas em seguida, muitos registros revelam qualidades literárias e
um grau de informação que permite ao leitor perceber a riqueza humana e espiri-
tual de muitos Irmãos falecidos. Elas não buscan colocar o falecido em um quadro
pré-estabelecido de virtudes e não se privam até de lembrar os limites de alguns
Irmãos. Mas, é verdade, que são biografias edificantes nas quais encontramos lu-
gares comuns tais como: família patriarcal, noviciado devoto, vida de educador
cheia de zelo... assim, o leitor é tentado a interessar-se apenas em detalhes histó-
ricos bem definidos tal como datas de nascimento, a entrada para o noviciado,
cargos ocupados, países de missão... Mas, depois desta primeira impressão, pode-
se discernir bem as riquezas. 

Vidas mais longa

Estes obituários revelam um fato importante: a expectativa de vida mais longa
dos Irmãos, como afirma uma nota preliminar da biografia do Ir. Cyriaque341,
Irmão de serviços manuais, falecido aos 91 anos, em 1914:

341 Bulletin de l’Institut, T. 35, n. 35, p. 415-417. Novembro 1914.
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Não há muito tempo, no entanto, ele quase ultrapassou o axioma que não se
fica velho no Instituto; e para aqueles que, em apoio ao contrário, citando exemplos
respeitáveis, respondemos triunfalmente, apoiando-nos na média de idade dos fa-
lecidos, que não se trata na verdade de felizes exceções. Mas este argumento, que
poderia ser correto em seu tempo, já não diz nada hoje em dia. No último retiro,
o Reverendo Irmão podia afirmar, com números na mão que, no espaço de meio
século, de 1860 a 1910, a média de idade de nossos falecidos cresceu gradualmente
da idade de 24 a 54 anos. Há uma tendência de cada vez mais, graças a Deus,
tornar-se velho no Instituto, e a prova é que, durante esse último ano, de junho de
1913 a junho de 1914, entre os 56 falecidos que tivemos, há 28, exatamente a
metade, que tinham mais de 60 anos e 35 que tinham mais de 50.

A guerra, que vai estourar logo após, não colocará profundamente em causa
este fato importante, e o Bulletin descreve gerações mais produtivas do que as an-
teriores por causa do comprimento da sua carreira. Assim, o crescimento numérico
do Instituto não provém somente das entradas maciças, mas também de uma me-
lhor expectativa de vida. Dito isto, a tuberculose continua a fazer estragos e em
países estrangeiros, a febre amarela, o tifo, a varíola... guerras mundiais, dificuldades
administrativas (França, Turquia...) agitação revolucionária e guerras civis (China,
Espanha) são novas causas de morte, diretas ou indiretas. Em muitos lugares os Ir-
mãos estão vivendo mais tempo, mas como já foi dito, mais perigosamente.

Os santos Irmãos

Para serem edificantes, as biografias não afirmam que os Irmãos descritos são
santos. Mas, é que eles têm tal reputação. Por exemplo, o Ir. Amphien342, longo
tempo diretor do internato e depois da escola de Beaujeu, tornou-se diretor da
casa provincial de l’Hermitage, que é chamado de “o bom santo”343. O Ir. Gau-
bert344 enviado a Beaucamps é “o Pai prior”. Às vezes, é a população que atribui
o título de santo: assim, o Ir. Frederic345 presente em Gueugnon, cidade industrial
de Saône-et-Loire, de 1862-1914, é considerado pelos habitantes como “o santo
de Gueugon”. O município lhe fez atribuir um prêmio de virtude (prêmio Mont-
hion) em 1912 e sua morte foi ocasião de um luto público. Em Cailloux-sous-Fon-
taine, norte de Lyon, o Ir. Carolus não é designado de outra forma que “o santo de
Cailloux”346 e, quando ele morreu, em St. Genis-Laval, a população quis levar o
corpo dele. Presente em Villeneuve-de-Berg durante 20 anos, o Ir. Marie-Robert é

342 Bulletin de l’Institut, T. 1, n. 12, p. 671-674. Novembro 1910.
343 Mas, o Ir. Alain Delorme assinala que os Anais de l’Hermitage apresentam este Irmão como de

um caráter que torna a vida penosa ao seu redor. 
344 Bulletin de l’Institut, T. 4, n. 34, p. 338-340. Julho 1914.
345 Bulletin de l’Institut, T. 4, n. 35, p. 410-415. Novembro 1914.
346 Bulletin de l’Institut, T. 12, n. 82, p. 245-250. Outubro 1931.
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conhecido como “o santo Ir. Marie-Robert”347. Da mesma forma, o velho Ir. Eu-
chariste348 rapidamente adquiriu a reputação de um santo na escola onde trabalhou
temporariamente no final de sua vida.

As leituras espirituais

É muito raro que as biografias nos informem sobre as fontes da santidade dos
falecidos. Nesta área, a notícia do Ir. Onias349, outrora fervoroso leitor do Bon Su-
périeur, é a mais rica:

E onde, portanto, o bom Irmão alimentava sua piedade? Na leitura de alguns
bons livros, pouco numerosos, mas sempre os mesmos por um longo tempo: o
Evangelho, a Imitação de N. S., o Homem Religioso350, a Explicação dos Mistérios
do Rosário e especialmente no Paroquiano Romano completo, que ele gostava de
reler, e em seguida, para meditar, todos os domingos antes dos Ofícios, as orações
litúrgicas com as explicações que as acompanham.

No Ir. Mary-Stanislaus351, australiano, a espiritualidade parece um pouco mais
atual:

De acordo com a recomendação do Irmão João Batista, por quem ele teve
uma espécie de culto, ele lhes ensinava [aos Irmãos], em primeiro lugar e acima
de tudo, que visassem à virtude sólida, embora, menos do que ninguém, ele não
desprezava o lado amável e atraente.

[…] As obras do Padre Faber, sem dúvida pelo efeito de uma afinidade mais ou
menos inconsciente de sua divagação de espírito com o famoso orador inglês,
eram suas delícias e não parece temerário pensar que sua longa conversa com
este grande místico, juntamente com um grande poeta, afetou muito o caráter ao
mesmo tempo sério e afetivo do seu temperamento religioso, da mesma forma
sobre o grande objeto de sua devoção: grandezas e amabilidades de Deus,
mistérios da Santa Infância, o Santíssimo Sacramento, a Paixão do Salvador, as
dores de Maria, a Santa Igreja e seu Chefe augusto, etc...

Dos espirituais

Outros Irmãos são reconhecidos como verdadeiros espirituais. Por exemplo, o
Ir.  Ludvin352, professor de alguma forma pouco capacitado:

347 Bulletin de l’Institut, T. 6, n. 44, p. 305-308. Maio – Julho 1916.
348 Bulletin de l’Institut, T. 12, n. 83, p. 306-3015. Janeiro 1931.
349 Bulletin de l’Institut, T. 6, n. 42, p. 73. Janeiro 1916.
350 De Saint Jure, jesuíta do século XVII. 
351 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 48, p. 228-232. Julho 1917.
352 Bulletin de l’Institut, T. 9. n. 63, p. 336. Abril 1911.
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Um amigo lhe havia dado as imagens da Via-Sacra; ele as emoldurou cuidadosa-
mente e colocou-as sobre sua mesa de trabalho. Nos momentos vagos de suas ocu-
pações, elas o ajudavam a refletir sobre o sofrimento de Nosso Senhor. […] Todos os
dias, ele fazia a Via-Sacra, apesar de suas inúmeras ocupações, e curtas, mas fervo-
rosas, visitas ao Santíssimo Sacramento. Bem antes do decreto sobre a comunhão
diária, o Padre Capelão o admitiu à comunhão frequente; e várias vezes ele teste-
munhou aos superiores em que santa estima ele tinha a este humilde Irmão.

Esta espiritualidade fundada na Paixão parece ser bastante comum. No Ir.
Joseph Bonose353 está associada a uma espiritualidade eucarística:

Suas armas favoritas nos combates espirituais foram a oração, a vigilância e a
confiança em Deus. […] Sua grande devoção era a Jesus-hóstia; todas as manhãs
com permissão, ele se levantava uma hora antes da Comunidade; terminada sua
toalete, passava meia hora diante do Santíssimo Sacramento fazendo ‘sua manhã
de armas’, tomando assim ‘a palavra de ordem para o dia’, de acordo com suas
próprias expressões. Nós, religiosos não-sacerdotes, disse muitas vezes, devemos
levantar uma estátua ao Papa Pio X por ter restaurado a comunhão diária.

[…] 

Sua doutrina pessoal e a direção que imprimia a seus noviços tinham por obje-
tivo formá-los sob o modelo dos discípulos da Cruz. Constantemente ele mesmo
se encontrava sob a cruz pela doença e o sofrimento que gradualmente realizava
sua obra devastadora, ele não aceitava, senão com dificuldade, o regime que
exigia sua saúde [...]. Rígido consigo mesmo e foco de luz para os outros, ele per-
maneceu, durante toda sua vida, sem dúvida por uma permissão de Deus, na dú-
vida e na perplexidade no que dizia respeito à sua própria conduta. Aqueles so-
mente que se aproximaram dele mais de perto e viveram
em sua intimidade, poderiam dizer o quanto, por isso,
ele teve que sofrer, e a resignação filial à vontade de
Deus a qual ele não cessava de provar. 

O Ir. Paul-Marie354, um dos fundadores da província
da Espanha, apresenta um perfil semelhante, feito de de-
voção à Eucaristia e à Paixão, e não isento de dúvida:

Muito devoto do Sacramento de nossos altares, não
cessava de animar os outros a se aproximarem frequen-
temente do banquete eucarístico, ao qual ele era muito
assíduo. […] Como são Paulo, seu glorioso patrono, ele
poderia ter dito: minha maior glória consiste em conhe-
cer a Jesus crucificado. […] ele tinha em grau eminente
a devoção às cinco Chagas do Salvador e à Via-Sacra,
que ele gostava de percorrer as estações, pela manhã,
antes da Salve Rainha, e durante o dia. […] Em especial

353 Bulletin de l’Institut, T. 10, n. 72, p. 441-447. Julho 1927.
354 Bulletin de l’Institut, T. 12, n. 79, p. 50-64. Fevereiro 1930.
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nas viagens, não é raro encontrar pessoas que, falando do Ir. Paul-Marie, diziam
em tom de convicção: ‘era um santo’.

Retirado a Las Avellanas, ele viveu uma dura prova interior: 

Parecia que Deus, que ele chamava de todos os seus votos, foi insensível e
surdo à sua voz, retirou-se longe dele e o abandonou às suas únicas forças, com
todo o peso de suas fraquezas e do seu nada. Entregue a mil preocupações as-
sombrosas, mergulhado em um abismo de tristeza, rodeado por escuridão espessa,
a alma sensível do Ir. Paul-Marie sentiu um pouco os efeitos desse abandono cruel
do qual se queixou o Salvador na Cruz: ‘Pai, por que me abandonaste?’

O Ir. Mares, simples sapateiro355 e ainda ajudante de enfermeiro em 1893, é
reconhecido como pessoa de grande valor espiritual:

Suas recreações, bem como seus dias de domingo e feriados, quando as oficinas
estavam fechadas, geralmente os passava entre os doentes, aos quais se doava
todo inteiro [...] e isto, até sua morte. […] ‘Eu me colocava de joelhos diante dele
- disse um superior - apenas pela maneira cuidadosa com que ele tratava seus
doentes’. […] O Ir. Mares tinha uma vida interior muito intensa; suas meditações
levam-no a Jesus Eucarístico; foi encontrado em sua pequena biblioteca o volume
todo desgastado que todas as manhãs, antes e depois da comunhão, e muitas
vezes durante o dia, foi seu deleite. Ele tinha compreendido perfeitamente as ca-
ridosas intenções que teve Jesus Cristo na instituição da divina Eucaristia, e pode-
se dizer que o fim de sua vida foi uma contínua meditação deste mistério adorável;
foi nesta fonte que ele bebeu este amor intenso à mortificação e este afeto sobre-
natural que tinha para com seus coirmãos em sofrimento.

O Ir. Amphiloque356, há muito tempo mestre de no-
viços e depois provincial da Síria, manifesta um grande
zelo e uma vida espiritual oferecendo uma espécie de
síntese da espiritualidade de muitos Irmãos.

Foi em 1914 que ele deu os últimos retoques ao seu li-
vro Marie enseignée la jeunesse, fruto de sua ardente pie-
dade para com a Virgem e de vinte anos de trabalho. […]
Mas é o Irmão Amphiloque, ele mesmo que compreendeu
este tema. Que ardor, que luz, que coração ele colocava
para falar sobre a Santa Virgem! […] Não só toda sua vida
ele havia falado da Santa Virgem, mas era o assunto mais
usual de sua correspondência; […] Trabalhai sempre por
Maria! Sede apóstolos zelosos, diligentes, incansáveis, de
seu culto salvador! Ide todos, ide sempre a Jesus por Maria!
Esta será vossa consolação em vossas penas, a promessa
de vossa salvação e vossa felicidade eterna.

355 Bulletin de l’Institut, T. 9, n. 64, p. 406-410. Agosto 1923.
356 Bulletin de l’Institut, T. 11, n. 78, p. 338-354. Dezembro 1929.
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Ele se tornou um seguidor da Via-Sacra em condições bastante singulares:

Durante a construção de Jounieh, onde tudo não estava perfeitamente claro
nas autorizações, o Ir. Teofâneo acreditava fazer o bem obrigar o Ir. Amphiloque,
então Provincial, a rezar uma Via-Sacra por dia, durante seis meses. A penitência
foi fielmente e humildemente cumprida, todos os dias, à vista e ao conhecimento
de todos. O Ir. Amphiloque considerou-a tão suave ao seu coração, que a continuou
até sua morte, isto é, cerca de vinte e cinco anos.

Finalmente, “foi ele que, no Capítulo de 1883, depositou a moção para consa-
grar o Instituto ao Sagrado Coração de Jesus”, e até mesmo escreveu um catecismo
sobre o Sagrado Coração nos termos de Marie enseignée à la jeunesse, que ele
não pôde imprimir. 

O Ir. Salathiel357 revela uma abordagem muito próxima daquela do Ir. Amphi-
loque: em St-Gilles (Bruxelas), ele criou a Cruzada Eucarística e dirigiu a Congre-
gação da Santíssima Virgem, que ele considerava “um viveiro de vocações sacer-
dotais e religiosas, de cristãos piedosos, sólidos e convencidos que devem tornar-se
no mundo homens de ação por uma boa causa”.

Irmãos heróicos

Umas 30 notícias dizem respeito aos Irmãos soldados, a maioria mortos na
guerra: mortos no front, de seus ferimentos ou de doença. As primeiras histórias
aparecem em 1914. Assim, o Ir. Dioscore358 vindo da Turquia, onde teve uma ati-
tude heróica em Adana, alguns anos antes, salvando muitos refugiados armênios
numa igreja. Ele morreu de doença em dezembro de 1914. Os Irmãos Marie-Au-
gustalis359 e Honeste, mobilizados em serviços auxiliares, se ofereceram para subs-
tituir pais de família no front e aí perdem a vida.

Os secularizados

O Bulletin não alimentou nenhuma desconfiança em relação aos Irmãos secu-
larizados uma vez que 55 registros dizem respeito a eles. Eles também oferecem
uma boa visão sobre a diversidade das situações vividas. Certo número de Irmãos
não trabalha mais em colégios maristas: assim, o Ir. Rogatien (1830-1911)360 tra-
balha em um seminário; o Ir. Andronicus (1838-1911) é tutor361. Alguns, primeira-

357 Bulletin de l’Institut, T. 9, n. 62, p. 249-251. Dezembro 1922.
358 Bulletin de l’Institut, T. 4, n. 35, p. 420. Novembro 1914.
359 Bulletin de l’Institut, T. 5, n. 39-40, p. 327. Julho - 1915.
360 Bulletin de l’Institut, T. 2, n. 13, p. 59. Janeiro 1911.
361 Bulletin de l’Institut, T. 2, n. 20, p. 526-527. Março 1911.
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mente secularizados, se exilam mais tarde, como o Ir. Amandus362, que parte para
o Brasil em 1907 ou o Ir. Marie-Othman, que chegou a Pontós por volta de
1906363. Relata os processos judiciais dos quais alguns foram vítimas, como os Ir-
mãos Marie-Xavérius364, Christianus365. Alguma adaptação da ação apostólica às
circunstâncias é impressionante. Assim, o Ir. Frederico366, o “santo de Gueugnon”:

A Escola livre de Gueugnon não foi excluída da proscrição geral; e, em julho
de 1903, seu intrépido diretor teve que interromper as aulas que deu por mais de
quarenta anos [...] mas ele havia adquirido muita estima e forte simpatia que
foram suficientes para mantê-lo no país, do qual ele teria muita dificuldade de se
separar. Ele permaneceu aí, portanto, para continuar junto dos doentes sua missão
de caridade, e logo, ele abriu uma pequena escola onde foram admitidas crianças
de preferência enfermas, as mais pobres, as deserdadas, que ele instruía e curava,
durante oito anos, escreve uma revista da região, com atenção toda maternal. À
noite, quando sua pequena família havia saído, ele ia visitar os doentes ou se
dirigia à Igreja [...] era venerado como um santo.

Para outros a vida foi mais difícil, como para o Ir. Anthidius367, diretor da
escola livre de Clignancourt, no subúrbio de Paris, que ele precisou fechar em
1903 para assumir a direção do pensionato de Charolles (Saône-et-Loire). Uma
instrução foi aberta contra ele e seus colaboradores, sob a acusação de seculari-
zação fictícia. Condenado pelo Tribunal de Charolles, ele foi absolvido pelo Tri-
bunal de apelação de Dijon. Mas o Estado reivindicou o edifício de Charolles
como sua propriedade, seguindo a lei da separação da Igreja e do Estado.

Uma noite do fim de setembro de 1908, todas as brigadas de Gendarmaria do
entorno receberam ordem de se pôr a caminho de Charolles. Ao amanhecer, o
edifício do Pensionato foi identificado; um comissário especial, vindo expressamente
de Mâcon para presidir este trabalho triste, entrou na casa seguido da força armada
e expulsou manu militari os pacíficos habitantes. 

Provisoriamente professor em Paray-le-Monial, em 1909 ele assumiu a direção
de um pensionato em Decize, do qual ele restaurou a prosperidade. Seu colégio,
tendo sido requisitado como hospital de 1914 a 1918, ele continuou em instala-
ções provisórias. Após a guerra, assumiu a direção do pensionato Marista de
Chagny. Ele foi finalmente levado por uma crise de asfixia (asma?), em 22 de
maio de 1925.

A vida e a morte do Ir. Anthidius sintetizam a luta que foi a secularização: uma
constante luta contra o desejo de sufocar, de todas as formas, a escola católica. E
este Irmão morreu no momento em que o Estado laico falhou em sua tentativa.

362 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 47, p. 121. Março 1917.
363 Bulletin de l’Institut, T. 3, n. 29, p. 384-386. Setembro 1913.
364 Bulletin de l’Institut, T. 6, n. 44, p. 292-296. Maio - Julho 1916.
365 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 48, p. 242-243. Julho 1917.
366 Bulletin de l’Institut, T. 4, n. 35, p. 410-415. Novembro 1914.
367 Bulletin de l’Institut, T. 11, n. 75, p. 179-182. Dezembro 1928.
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Os intelectuais, os artistas, os pedagogos

A formação inicial na Congregação, mesmo depois de 1882, quando começa-
ram a funcionar os Escolasticados, permaneceu elementar, a cargo de cada um
continuar a se formar. Deste fato, sem necessariamente possuir diplomas elevados,
certos Irmãos, especialmente em pensionatos, atingiram níveis notáveis de cultura.
É verdade que muitas destas culturas continuam a ser um pouco primárias: com
base mais no acúmulo de conhecimento do que no espírito de síntese. Mas, de al-
guns se pode dizer que eles foram verdadeiros intelectuais, artistas, pedagogos. É
nesta categoria que se deve colocar o Ir. Anthelme (1840-1909)368, professor e di-
retor durante toda sua vida. Sua breve biografia exprime, de fato:

Ele tinha pela botânica e outros ramos da história natural um tipo de paixão
que o tinham colocado em relação com numerosas personalidades do mundo
científico, com os quais era tido com grande estima.

O Ir. Basilien (1835-1910)369, professor no pensionato de Paris-Plaisance espe-
cializou-se no ensino de ciências físicas “em que obteve notáveis resultados”, ga-
rantindo simultaneamente o cargo de prefeito de disciplina. O Ir. Jean-Félix (1846-
1914)370 foi um músico completo, mestre de canto no juvenato de
Saint-Genis-Laval, em 1883-91 (160 a 170 juvenistas):

Dotado de uma bela voz, com um sentido musical muito fino, muito conhecedor
[...] entusiasta admirador de Dom Pothier, o restaurador das melodias gregorianas,
ele introduziu a prática na capela da Casa Mãe vinte anos antes da publicação do
motu proprio de Pio X e mais de 30 antes que a edição do Vaticano. Ele compôs,
para a boa execução do Canto gregoriano, um Guia prático que contribuiu muito
para popularizar o uso em nossas outras casas e até mesmo fora delas.

Mas seu caráter forte e suas ideias fizeram que “sua situação na Casa Mãe che-
gasse a se tornar insustentável e, pela primavera de 1891, foi necessário mudá-lo.
Ele permaneceu um tanto amargurado e teve trabalho para se fixar em outro
lugar”. Aposentado em St Genis a partir de 1907, “ele aí ocupou suas horas de
lazer para preparar uma nova edição do Guia prático para a execução do canto
gregoriano, que aparecerá na Livraria Vitte em 1910”.

Por quase 30 anos, em Paris, o Ir. Prudence371 foi responsável pelo curso de
matemática para jovens que se preparam na Escola Central372. “Numerosos são
seus alunos que lhe devem a sua situação de engenheiro, e alguns até fizeram um
nome na França por seu trabalho”. Nunca foi diretor nem mesmo subdiretor. Re-

368 Bulletin de l’Institut, T. 1, n. 6, p. 328. Novembro 1909.
369 Bulletin de l’Institut, T. 2, n. 19, p. 462-463. Janeiro 1912.
370 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 49, p. 337-339. Dezembro 1917.
371 Bulletin de l’Institut, T. 10, n. 72, p. 453-457. Julho 1927.
372 Uma das grandes escolas da França. 
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fugiado em Arlon, lá continuou por quase 25 anos a ensinar matemática, seja aos
humanistas que se preparavam para todos os tipos de carreiras, seja aos jovens 
Irmãos”. 

O Ir. Candidus, (1856-1924), entrou no noviciado de Saint Paul-Trois-Châteaux
em 1870, tornou-se em 1881-87, professor da escola especial em Saint Genis-
Laval, ensinando ciências físicas e naturais, literatura, história e geografia. Ele foi
portador do Brevê Elementar, do Brevê Superior, do Certificado de Aptidão Peda-
gógica; e seguiu, na Faculdade Católica de Lyon, os cursos de Física, Química,
Mineralogia, História Natural e Literatura. Nas férias de 1887, foi enviado para
Roma, onde se preparava a fundação do Colégio São Leão Magno, para adquirir
os diplomas italianos, e finalmente substituir o Irmão Marie-Urbain, diretor, morto
prematuramente. Tornou-se responsável pelos assuntos do Instituto junto às Con-
gregações romanas, em 1901 ele foi nomeado Procurador-Geral junto à Santa Sé
e permaneceu assim por vinte e cinco anos, altamente estimado pelos funcionários
do Vaticano incluindo os papas Bento XV e Pio XI.

Irmão Vigilus (1858-1917)373 completou sua carreira docente no pensionato
do Norte. Seu biógrafo o descreve como “educador da mais alta ordem” enquanto
expõe o ambiente educacional do início do século:

Por volta de 1899, quando o Ir. Vigilus era prefeito de disciplina no nosso pen-
sionato de Plaisance em Paris, estava-se em busca de uma solução no sentido li-
bertário. O Sr. Marion, junto aos professores da Universidade, e o Sr. Fonsegrive,
junto aos professores do Ensino gratuito, foram os porta-estandartes da nova ideia.
Um teste prático, tentado na École des Roches374 havia feito muito barulho. O Sr.
Demolins havia posto em evidência o sistema educacional inglês que deixava
mais espaço para a liberdade; e a inovação havia sido acolhida na França com
uma curiosidade simpática. 

Ir. Vigilus seguia com um olhar atento o desenvolvimento de novas teorias. Ele
sempre foi inimigo de uma disciplina muito rígida que possibilita o mestre ser
muito autoritário, e que pode assegurar a ordem puramente exterior sem ensinar à
criança a arte tão importante de se governar a si mesma. […] No seu respeito pela
liberdade da criança, ele se deixava mesmo orientar por um ensaio moderado das
ideias das quais já falamos.

Apesar de que suas tentativas tinham sido pouco conclusivas, continuava a
exortar seus alunos maiores a “não temer em se distinguir, de emergir bem acima
da massa rastejante”. E para encorajá-los, ele faz, em Paris-Laisance, uma confe-
rência para os grandes. Com a notícia de sua morte, numerosos antigos alunos se
manifestaram, incluindo vários sacerdotes. Um deles pediu que se lhe enviasse a
sua cruz de profissão: “Eu vou usar a cruz do bom Irmão”. 

373 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 47, p. 113-121. Março 1917
374 Uma das escolas mais avanzadas no campo educacional. 
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Mesmo em um nível mais modesto, iniciativas não faltam. O Ir. Gentien (1833-
1917)375, simples diretor de escola primária, deixou em Izieux uma grande lem-
brança. Aposentado, ele recolhia e punha em ordem as instruções e os traços da
história, os quais usou para a preparação de seus alunos para a Primeira Comunhão
e escrever um Guia prático para a preparação da Primeira Comunhão, listado nas
obras religiosas da Congregação376. 

O Ir. Marie-Salvatoris, um canadense377, passou suas últimas férias inventando
um dispositivo para facilitar o uso do seu “alfabeto animado”. As cartas móveis,
comandadas por um engenhoso sistema de alavancas articuladas, deveriam formar,
diante dos alunos, as várias combinações fonéticas da leitura. O autor de sua bio-
grafia é um pouco cético sobre a perenidade do seu método, mas reconhece que
“em poucas semanas seus iniciantes aprenderam a ler”.

Os Irmãos de serviços

A tradição de exercitar no trabalho manual os Irmãos em formação e então en-
viá-los a cozinhar, contribuiu para um verdadeiro reconhecimento dos Irmãos de
serviços. A variedade de trabalhos auxiliares é vasta: o enfermeiro, o jardineiro,
passando pelas tarefas de secretaria, biblioteca, vigilância, sacristão, porteiro, al-
faiate, sapateiro, cozinheiro... Eis porque o Bulletin contém dezenas de biografias
dos Irmãos de serviços, mas em um contexto de mudanças: o desmanche das pro-
víncias da França e suas casas provinciais, a progressão para o ensino secundário
começou a fragmentar este aspecto típico do Instituto durante seu primeiro século
de crescimento. Homenageando o Ir. Libère (1834-1910), encarregado, toda a
sua vida, da adega em St. Paul, a informação biográfica faz um elogio geral de
uma categoria de Irmãos em rápida mudança:

Ele era do grupo desses veneráveis funcio-
nários dos quais o Ir. Stanislas, o Ir. Jérôme, o Ir.
Hippolyte, etc.., foram os antepassados; destes
verdadeiros filhos do Instituto que, sem ruído,
sem pretensão, passando praticamente desper-
cebidos, encontraram o meio para realizar sozi-
nhos uma tarefa que parecia requerer dois ou
três homens, e que são verdadeiros tesouros
para as casas onde os envia a Providência. […]
E que maravilhosa profundidade de piedade e
de espírito de fé, de simplicidade e de retidão,
generosidade e espírito de sacrifício não se tar-
dava em encontrar nele, quando se tinha a opor-

375 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 49, p. 339-341. Dezembro 1917.
376 Circulaires, T. 13, p. 425.
377 Bulletin de l’Institut, T. 9, n. 65, p. 484-489. Dezembro 1923.
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tunidade de observá-lo de perto! Ele morreu a morte dos santos, após uma curta
doença de três dias, em 23 de junho último, com a idade de 77 anos, dos quais
54 de vida religiosa. 

Foi um elogio semelhante ao que recebeu o Ir. Adelphius (1834-1913), sapateiro
em St Paul durante cinquenta anos378. Quanto ao Ir. Frémin, falecido em 1918379,
vocação tardia, quase analfabeto, foi um factotum pitoresco em St Genis-Laval. O
autor de sua biografia lhe tece um belo elogio:

Gostamos de acreditar que um belo lugar será reservado, no grande dia em
que deve quebrar toda justiça, ao bom Irmão Frémin que muitos de nossos leitores
conheceram anteriormente na Casa Mãe de St-Genis-Laval, e que o bom Deus o
retirou deste mundo em 29 de dezembro de 1918, com a idade de 77 anos. 

Com o Ir. Marie-Constant380 encontramos outro tipo de Irmão de serviço, levado
a sair de suas funções um tanto restritas, como um número relativamente grande
desses Irmãos no século XX. Padeiro em Luc, na Provence, ele entrou como pos-
tulante em St Paul, com mais de 25 anos, e se tornou bem cedo padeiro em St Ge-
nis-Laval, onde tomou o hábito em 1870. Ele é pouco instruído, mas tem gosto
pelo estudo, e logo em 1873, é enviado a Beaujeu como professor dos pequenos;
“e, avançando sucessivamente de classe em classe, tornou-se ao longo dos 13
anos que permaneceu nesta função, um mestre muito apreciado e, para o Diretor,
um excelente auxiliar”.

Ele é tão bem-sucedido como professor e diretor auxiliar, que em 1886 os su-
periores o nomeiam diretor do internato de Péage-de-Roussillon. Mas, é um fra-
casso, e em 1892 tornou-se professor do Escolasticado em St Genis-Laval. Quase
cego, ele permaneceu em St Genis após 1903, fazendo o que podia e servindo
como pai espiritual do Ir. Frémin, ensinando-o a “crescer por meio da prática da
presença de Deus, a pureza de intenção, a conformidade de sua vontade à vontade
divina, o amor e imitação da Virgem Santíssima, etc., a uma altura de vida
espiritual, o qual terá, sem dúvida, vergonha no último dia mais de um religioso
intelectualmente melhor dotado”.

A internacionalização do Instituto

A maioria das notícias biográficas dizem respeito aos Irmãos franceses, mas o
número dos Irmãos de outras nações ou continentes já não é negligenciável, es-
pecialmente dos Irmãos pertencentes à velha província das Ilhas ou suas extensões.
Contentemo-nos com alguns exemplos. O Ir. Clare (1839-1909)381 um escocês,
trabalhando em Dumfries, é o primeiro mencionado. O Ir. Finan (1845-1913) é

378 Bulletin de l’Institut, T. 3, n, 30, p. 461-462. Novembro 1913.
379 Bulletin de l’Institut, T, 8, n. 54, p. 170-175. Dezembro 1919.
380 Bulletin de l’Institut, T. 10, n. 72, p. 462-468. Julho 1927.
381 Bulletin de l’Institut, T. 1, n. 4, p. 215. Julho 1909.
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um irlandês emigrado na Nova Zelândia, entrou no Instituto com a idade de 43
anos, também de serviços. O Ir. George, (1878-1926?) australiano,382 é de uma
outra envergadura: é professor e depois diretor de colégio na Nova Zelândia e de-
pois na Austrália.

O Ir. Charles-Bernard (1887-1910)383 é o primeiro Irmão alemão mencionado.
Em 1909 partiu para o norte do Brasil. Colocado como professor de alemão no
Ginásio do Carmo, em Belém do Pará, lá morreu de febre amarela em 1910. O Ir.
León-Corsini (1897-1912),384 também alemão, morreu também prematuramente
no sul do Brasil.

O Ir. Higino (1886-1910) é espanhol. No começo professor trabalhando no
noviciado:

Durante a rebelião anarquista de Barcelona, que dispersou o noviciado e a co-
munidade de S. Andrés no final de julho de 1909, Irmão Higinio se supera e
mostra, apesar da sua tenra idade, coragem, dedicação, prudência e espírito de
iniciativa, que se pode esperar apenas de um homem de meia idade e preparado,
pela experiência, para todas as eventualidades da vida. É ele que vai assegurar o
abastecimento dos Irmãos anciãos e colocá-los em um lugar seguro na cidade
hospitaleira de La Garriga.

Ele morreu de pneumonia em Las Avellanas. 

O Ir. Luiz Juvénal (1899-1915?)385 mal entrou na vida apostólica e já morreu
de tuberculose. “É o primeiro Irmão brasileiro, que a província do Brasil Norte
envia para o Paraíso”. O Ir. Diodoro (1890-1929)386 é mexicano. Seus irmãos par-
ticiparam na revolta dos Christeros. “Miguel já tinha 19 anos, quando o Ir. Pierre-
Damien recrutou muitas pessoas na região de Tapalpa, agora pacificada”. Pouco
instruído e já idoso, sofreu para estudar e “um dos grandes tormentos da sua vida,
até a emissão dos votos perpétuos, foi o medo de ser devolvido à sua família. Este
medo naturalmente o levava a fazer esforços para aumentar os seus conhecimentos
com a finalidade de se tornar útil”. Pouco talentoso para a vigilância, aprendeu a
carpintaria.

Em 1914, ele se exila com o noviciado no Texas, onde foi uma grande ajuda
no trabalho de reforma e construção. Como a guerra na Europa reduziu a equipe,
em 1917 recebeu uma classe dos pequenos. Como teve êxito razoável, foi nomeado
supervisor dos pequenos em Tlalpan, em 1920, onde “apesar de suas maneiras
um pouco rudes, apesar da originalidade de alguns processos”, era estimado pelas
crianças. Nos últimos anos de sua vida, edificou seus colegas por suas longas
horas de estudo religioso “que terminavam invariavelmente pela leitura atenta de

382 Bulletin de l’Institut, T. 10, n. 71, p. 368-379. Dezembro 1926.
383 Bulletin de l’Institut, T. 2, n. 13, p. 59. Janeiro 1911.
384 Bulletin de l’Institut, T. 2, n. 22, p. 679. Julho 1912.
385 Bulletin de l’Institut, T. 7, n. 51, p. 536-540. Setembro 1918.
386 Bulletin de l’Institut, T. 11, n. 78, p. 372-376. Dezembro 1929.
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um capítulo da Imitação de Cristo”. Além disso, “com sua devoção ao Sagrado Co-
ração e a Virgem Santa, professava um culto todo particular às almas do Purgatório”.

Os missionários

Devido ao aconteci-
mento de 1903, um grande
número de Irmãos mencio-
nados no Bulletin passou
parte da sua vida fora do seu
país de origem e, por vezes,
em vários países: assim o Ir.
Marie-Charles387, da provín-
cia de St Paul, passou em
1903 para Ventimiglia, jun-
tando-se em seguida à Espa-
nha antes de ir fundar um co-
légio no Peru (1908-1912),
para retornar a St Paul. Há
também o Ir. Félix Eugène
(1860-1935)388, cuja biografia foi escrita em inglês. Sua vida se divide em três pe-
ríodos: França (1875-1886); Nova Caledônia (1886-1899); América (1889-1935),
onde foi visitador e depois provincial, antes de ser diretor de vários estabeleci-
mentos. O Ir. Hervé (1835-1916), cuja biografia também aparece em inglês no
Bulletin nº 45, nasceu em Mondragon. Até 1880 foi professor e diretor de escola.
Enviado para a Austrália, participou na construção da escola de Hunter’s Hill en-
quanto estudava inglês. Depois de alguns anos na Austrália, foi enviado para Fiji.
Tendo se tornado cego, retornou para a Austrália.

Os volumes de Notícias biográficas (1931-1967)

Em 1931 começa a publicação de fascículos de biografias. Mas o Ir. Jean-
Emile adverte: “outros fascículos aparecerão, se isso agrada a Deus, na medida
em que a matéria vai chegar à Casa Mãe, uma ou duas vezes por ano, sem que
sejamos capazes de prever o tempo de sua publicação”. Finalmente, aparecerá
uma série coerente de sete volumes, agrupando os Irmãos falecidos dos anos 
1930-1967.COLECCIÓN DE NOTICES BIOGRAPHIQUES DE 1931 A 1967

387 Notices Biographiques, T. 4, n. 13, p. 97. Setembro 1932.
388 Notices Biographiques, T. 4, n. 63, p. 486. Setembro 1935.
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No total, somando circulares, Bulletin e volumes de notícias, temos mais de
1000 registros, de valores muito diferentes, mas que constituem um material con-
siderável. Esta é uma das poucas fontes que permite conhecer um grande número
de Irmãos ilustres e menos ilustres. Ao mesmo tempo aparece nestas páginas uma
riqueza de informações sobre a vida das províncias.

Os autores dos registros

Por um longo tempo, os registros biográficos permanecem anônimos. É somente
a partir da 6ª série do volume V, relativos aos falecidos de 1937 a 1947, que os au-
tores começam a ser identificados por um nome ou as iniciais.

OS VOLUMES DE NOTÍCIAS BIOGRÁFICAS (1931 - 1967)

Agosto de 1931 IV Falecidos de 1930-1936 1-67

Setembro de 1937 V Falecidos de 1937-1947 68-123 (55)

Agosto de 1949 VI Falecidos de 1941-1952 124-167 (43)

Agosto de 1954 VII Falecidos de 1952-1958 168-204 (36)

Outubro de 1959 VIII Falecidos de 1957-1962 51

Outubro 1963 IX Falecidos de 1963-1966 62

Outubro 1967 X Falecidos de 1964-1967 19

Total 333

Fonte: Elaboração do Irmão André Lanfrey.

AUTORES E REVISTAS PARA FAZER OS REGISTROS BIOGRÁFICOS

TOMO FALECIDOS/ ANÔNIMOS NOMES INICIAIS REVISTAS TOTAL
ANO EXPLÍCITOS MARISTAS

Tomo VI Falec. de 16 6 19 3 44
1941-1948

Tomo VII 9 17 4 4 34

Tomo VIII Falec. de 8 13 11 18 50
1957-1962

Tomo IX 9 7 7 7 61

Tomo X 2 2 3 4 18

Total 44 44 46 36 207

% 21 % 46 % 22 % 17 %

Fonte: Elaboração do Irmão André Lanfrey.
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Por volta de 1941, o anonimato da tradição monástica cede, portanto, diante
de certo individualismo, ao mesmo tempo que a assinatura aumenta a credibilidade
do registro. Além disso, se estabelece o costume de explorar registros de revistas
provinciais, dando assim um caráter internacional a certas biografias julgadas
mais interessantes do que outras.

Às vezes é possível adivinhar quem está por trás das iniciais. Podemos identificar
o Ir. Jules Victorin (J.V.), por muito tempo arquivista do Instituto, o Ir. Norbert, pro-
vincial de Beaucamps, o Ir. Gabriel Augustin, autores de vários registros. Atrás de
dezenas de registros assinados “Ir. L. I.”, pode-se ver o Ir. Louis Ignace, autor de
49 obituários em sua província de Iberville, e ele mesmo se beneficiará de um re-
gistro depois de sua morte. Mas no total, parece que os registros são obras de di-
versos Irmãos, muitas vezes ligados ao meio formativo. O Secretariado Geral
parece desempenhar o papel organizativo fundamental, e se, por vezes, parece
usar tais materiais tal qual vinham até ele, outras vezes precisava fazer adaptações
ou reescrevê-los. 

Duas grandes virtudes: amor ao trabalho e regularidade

A série, que começou em 1931, é mais coerente do que o conjunto dos
registros biográficos do Bulletin. Os registros são todos desenvolvidos, muitas
vezes documentados por testemunhas, por trechos da correspondência ou de
notas íntimas, mas o modelo das biografias edificantes permanece: primeiro o
curriculum vitae do Irmão e, em seguida, suas virtudes naturais, suas qualidades
de educador, sua espiritualidade, sua morte piedosa. Trata-se sempre de uma
criança nascida em uma família que aceita, com alegria ou resignação cristã, que
um dos seus filhos entre no juvenato. Depois é o tempo da formação e as biografias
dão-nos muitas vezes valiosos detalhes sobre o funcionamento dos juvenatos, no-
viciados e escolasticados e sua equipe nem sempre escolhida por eles. Depois, é
a descrição da “carreira” do Irmão em diversos estabelecimentos e várias funções.
Para muitos, este processo é temporariamente interrompido pelo serviço militar,
pela guerra, pelo segundo noviciado. O evento de 1903 altera significativamente
a fisionomia do Instituto e muitas histórias mostram vidas muito mais aventureiras
que se poderia imaginar. Somos tocados pela extraordinária mobilidade destes Ir-
mãos e as vicissitudes de suas vidas entre missões, perseguições, guerras, vários
trabalhos, estudos, línguas aprendidas...

Essas biografias passam obviamente em revista as virtudes maristas que distin-
guem o Irmão: piedade, mortificação, humildade, obediência, pobreza, devoção
marial, espírito de família... A castidade é raramente discutida, por causa da vida
íntima. O zelo é pouco explicitado como tal, mas concebido sob o ângulo da
educação. Destas repetições um pouco cansativas, no entanto, surgem três eixos
fundamentais dos quais um parece relativamente surpreendente, porque a grande
virtude do marista - se é que a podemos chamar de virtude - é o amor ao trabalho.
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Pode-se quase falar de uma mística do trabalho. É verdade que, já a biografia do
Padre Champagnat389 sublinhou seu amor ao trabalho, mas, depois de muitas
outras virtudes. Nos registros, esta virtude adquiriu praticamente o primeiro lugar,
absorvendo mais ou menos o zelo.

Uma mística da regularidade também está presente. Ela está relacionada à re-
tidão, e o Ir. Alfano é o exemplo típico. Finalmente, há a piedade que inclui todas
as práticas do cristão (missa...) e dos religiosos (ofício divino, meditação...), mas
também de devoções mais pessoais, sobre as quais retornaremos. Resta para re-
cordar uma característica fundamental de toda e qualquer biografia: a boa morte,
na qual muitos registros insistem fortemente, porque ela aparece como o selo de
uma vida bem-sucedida. Em geral, se nos dermos ao trabalho para superar a im-
pressão de produção em série, podemos visualizar indivíduos muito diversos e
muitas vezes imbuídos de espiritualidade pessoal profunda. 

Sociologia do Instituto

O Bulletin de l’Institut apresentou um número não desprezível de professos
perpétuos e mesmo temporários, mas a maioria dos registros de 1931-67 diz res-
peito aos Irmãos estáveis. Daí os numerosos registros sobre os superiores maiores
(assistentes, provinciais), mas também sobre os de segundo escalão, tais como,
mestres de noviços, diretores de escolasticado, de juvenatos, de casas provinciais,
de pensionatos, ecônomos provinciais, recrutadores... A esta categoria associa-se
muitas vezes aquela dos missionários que percorrem os continentes ou tornam-se
promotores de obras nos países longínquos. Quanto aos pedagogos, eles parecem
bem banais ao lado dos dois grupos precedentes, como se o Instituto fosse mais
de construtores e missionários que de professores. Mas, certas biografias mostram
a grande reputação de tal ou tal outro educador que deixa uma lembrança durável
e do qual os funerais são uma espécie de triunfo. As biografias de Irmãos de traba-
lhos manuais são menos frequentes que no Bulletin de l’Institut, sinal que esta ca-
tegoria de Irmãos está em declínio. Para os secularizados, evita-se comentar sua
situação e se insiste, pelo contrário, sobre seu espírito marista sublinhando, de
passagem, a influência benéfica que eles exerceram. 

Evidentemente, a intenção é guardar a memória dos Irmãos falecidos e de
mostrar que o espírito do Instituto continua vivo. Portanto, se comparamos as Bio-
graphies de quelques frères (1866) com a série de 1931-1967, constatamos um
declive cultural notável: os Irmãos não são mais do tipo de tal ou tal virtude ou
modelos de boa morte, mas indivíduos com destinos bem diversos e personalidade
complexa. Já não se está mais, de fato, no edificante. 

389 Ir. João Batista Furet, Vida de José Bento Marcelino Champagnat, Edição do Bicentenario, 2°
parte, cap. 14.
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A questão da espiritualidade

Como indiquei anteriormente, os registros biográficos não têm por ambição ir
muito longe no aprofundamento da espiritualidade dos Irmãos descritos, mesmo
quando o autor escreve extratos de suas anotações espirituais ou que deixam
entender que eles têm a reputação de santo. Existe uma razão técnica para isto: não
aumentar exageradamente o tamanho dos registros. Mas também esta área perma-
nece mais na ordem do íntimo, do mistério, da relação da pessoa com seu Deus.  

E depois, os registros são construídos sobre uma antropologia espiritual marista
preocupada em colocar os Irmãos em uma linhagem de cristandade. Este é, por-
tanto, sucessivamente inscrito em três famílias: a carnal, a espiritual terrestre, a
celeste. No fundo, redigir as biografias é manifestar o mais puro espírito de família
aperfeiçoando a genealogia espiritual da congregação. Esta não é uma vida de
seus homens ilustres, mas uma espécie de catálogo, o mais completo possível, de
uma comunhão de santos. 

A santidade nos registros

Como no Bulletin de l’Institut, praticamente todos os registros insistem sobre a pie-
dade do Irmão em referência; mas numerosos são aqueles que não se contentam em
sublinhar sua fidelidade aos exercícios da regra. Um bom grupo de Irmãos tem uma
prática regular do rosário (três terços), da Via Sacra diária, de uma longa adoração do
Santíssimo Sacramento (Ir. Alfano, Ir. Clement, Ir. Marie-Agilbert... ). Por estas práticas
ou atitudes menos perceptíveis, um certo número de Irmãos, pelo que vivem, ascendem
junto com aqueles que os rodeiam ao título de santo. Assim, o Ir. Joseph Clérus
(1883-1930) 390, que seus coirmãos designam pela expressão “o santo Irmão Clérus”.
“Que homem santo!”, diz-se do Ir. Kentigern (1841-1933)391 e se fala o  mesmo do
“santo Irmão Léonard” (1854-1939)392 ou do Ir. Anselmo (1901-1959) 393. Do Ir.
Joseph Romain, que retornou da China e terminou sua vida nas pequenas comuni-
dades, os párocos diziam “Que santo Irmão!”. E, no fim da biografia do Ir. Pedro
Mariano, missionário no Peru, fala-se da introdução de sua causa de beatificação.  

Certas biografias nos descrevem verdadeiros místicos. É o caso do Ir. Elie-Gilbert
(1882-1958), nascido em La Perche, perto de Saint- Amand-Montrond (Cher), e en-
viado ao Líbano. Trabalhando na universidade Saint Joseph, “É em Beirute que ele
adquire este gosto apaixonado pelos estudos de espiritualidade que marcou toda sua
vida e fê-lo preencher ao longo de sua vida pilhas de grossos cadernos de anotações
religiosas”. Expulso pela guerra de 1914-18, é enviado a Bairo para se tornar, em se-
guida, recrutador, depois diretor de estabelecimento na província de Varennes. 

390 Notices Biographiques, T. 4, n. 1, p. 7. Agosto 1931.
391 Notices Biographiques, T. 4, n. 42, p. 330. Agosto 1933. 
392 Notices Biographiques, T. 5, n. 95, p. 213. Setembro 1940-1941.
393 Notices Biographiques, T. 8, n. 8, p. 207. Outubro 1960.
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Baseando-se em seus cadernos de anotações e
suas palavras, seu biógrafo, o Ir. Gabriel Augustin,
fornece-nos uma antologia de sua doutrina: “Sua re-
solução de retiro em 1917 assim a concebeu: ‘Reco-
lhimento. Buscar o mais perfeito para atingir pronta-
mente o amor de Jesus’. Suas resoluções de 1919
preveem:  ‘Fazer meditação: manhã, após o terço, e
à tarde. Lá Deus me dirá a resolução diária a viven-
ciar’. ‘Que Jesus seja amado!’ tornou-se seu grito ha-
bitual que murmurava até nos momentos de sono-
lência ou de semiconsciência”. 

Vivamos sem esmorecer, disse ele um dia, na fa-
miliaridade de Cristo. Enraizado no amor de seu co-
ração, faremos a incomparável experiência da sobe-
rana confiança que ele inspira. Ele é o único Salvador;
nele nós deveremos salvar, por nossa vez, um mundo
em desordem, desesperadamente triste porque ele
esquece o Cristo. Levar o Cristo aos homens, assegurar
sua presença no mundo, é nossa missão.

Existem três grandes devoções: ao Sagrado Cora-
ção, à Paixão, à Eucaristia. As duas primeiras remon-
tam “ao contato que ele teve no Noviciado com o Ir-
mão Amphiloque, seu formador do noviciado”. E
“naturalmente […] a prática quotidiana da Via-Sacra
lhe é familiar”. E diante da morte ele permaneceu
bem cristológico: 

Por que depreciar tanto a morte se ela me joga no
Coração de Nosso Senhor? Ah! O face a face com
ele, o Bem Supremo, o Amigo, o Salvador amado!
Oh! que meus lábios se inebriem de felicidade ao
beijar este peito de meu crucifixo, meu único tesouro!
Que eu possa te beijar por toda a eternidade! Que céu! Todas as belezas do céu
não igualam ao sentir palpitar o Coração de meu Jesus sobre meus lábios, de
respirar sua divindade!

Ele é um seguidor de adoração noturna do Santíssimo Sacramento, que, em
1957, caindo de depressão grave, que o obrigou a ser hospitalizado e proibir-lhe
esta prática, ele dá a explicação:

Um dos meus amigos achou que minha doença se origina do fato que eu me
levanto à noite para adorar Nosso Senhor no silêncio, à meia luz de pequenas
lâmpadas vermelhas... Éramos como dois velhos amigos e isto fazia muito bem ao
meu temperamento! ... […] eu comecei na idade de 18 anos, em Beirute, com os
jesuítas, onde os trabalhadores velavam às primeiras sextas-feiras do mês. Isto
durou oito anos. Depois em Jounieh, em Bairo, etc ... […] No recolhimento da
noite, confessa ele, reza-se melhor. É um pouco do céu que desce até nós; fica-se
todo maravilhado... Esta é uma surpreendente cura de energia e de amor. 

78. Antoine Bèque 
(Irmão Kentigern 
1841-1933).

79. Elie Pierre Ant Junchat 
(Irmão Elie-Gilbert 
1882-1958).
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Por outro lado, pode-se perguntar se as perturbações que sentiu são somente
de ordem psicológica e se a depressão não abrange certas características da noite
mística, porque, em 1956: 

Ele, que tinha toda sua vida confiada a Nosso Senhor e à Santa Virgem, estava
preso ao desencorajamento até o momento de gritar: 

Até aqui eu tive confiança, eu tive confiança, mas agora eu desespero... Eu não
posso mais rezar... rezai por mim […] Ele se achava ‘maldito, condenado, indigno
de ficar nesta casa da qual tentava fugir’. 

Ele lamentava não ter descoberto, a não ser tardiamente, uma mística marial: 

Eu me sentia inclinado para o Sagrado Coração, mas eu não rezava o suficiente
à Santa Virgem para me fortificar neste amor. Este foi no começo meu erro.

Ele associa então Maria à sua Cristologia, como testemunha esta oração um
tanto sentimental: 

Ó Virgem bendita, Mãezinha querida, eu vos amo com um respeito pelo qual
eu ouso apenas beijar vossa mão querida, tão meiga e tão pura, a mais delicada
flor desta terra; enquanto que o ardor de minha fé me leva a apertar Jesus contra
meu coração e beijar calorosamente este Coração Divino, vinte, cinquenta vezes
seguidas, dizendo-lhe: ‘Oh! Eu te amo, pobre Jesus desconhecido!’ 

Uma mística marial

As biografias são evidentemente pródigas em palavras sobre a devoção marial
dos Irmãos, mas somente alguns dão a entender que deles se pode falar de mística
marial.  

É o caso do Ir. Gerardo Maria (Ceferino Herrero López), nascido em 8 de ja-
neiro de 1905, em Villanueva la Nia, província de Santander (Espanha) e enviado
em 1932 a Venezuela, depois a missão de Riohacha, na Colômbia, onde os pa-
dres Capuchinhos pediram aos Irmãos assumir a direção do orfanato para jovens
Indígenas. Sua saúde cambaleante obrigou os Superiores a chamá-lo para a Es-
panha “Ele permaneceu sempre ligado pela oração e pelo sacrifício — conforme
o costume de Santa Teresa do Menino Jesus a quem ele tinha uma grande devo-
ção — à sua querida missão colombiana, como também a toda obra missionária
da Igreja”.  

Em contato com os Capuchinhos, foi profundamente influenciado pela sua
própria mística marial. Um padre Capuchinho escreveu que: “Tendo lido o Marial
de São Lourenço de Brindisi (1559-1619) […] o Ir. Gerardo falava sobre ele, com
todo ardor, exclamando: ‘Jamais nós agradeceremos o suficiente o bom Deus de
nos ter dado tal Mãe!’” Ora, esta obra394 é considerada como um excelente tratado
de Mariologia no qual Lourenço afirma claramente a meditação universal de

394 Diccionaire de Spiritualité, T. 4, col. 389-390.
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Maria que poderia estar muito próxima do tema de
Maria “recurso ordinário”, querido a Champagnat.
Por outro lado, o Ir. Gerardo Maria “vivia e propagava
a devoção da Santa Escrava, conforme a doutrina de
São Grignion de Montfort e acrescentava habitual-
mente a sua assinatura as iniciais E.M. (Escravidão
Marial)”. Esta devoção de origem franciscana, muito
expandida no mundo hispânico, foi seguida um
tempo pelo Cura de Ars e parece ter influenciado
também o Pe. Champagnat. Parece-me, portanto, que
o caso do Ir. Gerardo Maria oferece-nos um belo
exemplo de cumplicidade entre a espiritualidade Ma-
rista e aquela de outras correntes mais antigas.  

O Ir. Louis Prosper (1897-1963) oferece-nos uma
mística mais especulativa, sem dúvida adquirida na
ocasião de seu Segundo Noviciado em 1931-32: 

“Meu primeiro dever é um cuidadoso respeito por Deus, o Eterno Presente. É
totalmente nada o que não é Ele. Se tu te sentes, pare; se tu sentes Deus, entrega-
te. Querer o que Deus quer, é ser forte; não querer a não ser o que Deus quer, é
ser livre; ser livre e ser forte, é ser capaz de tudo. Importa lembrar-me que só uma
vida interior intensa pode tornar meu ministério fecundo. […] Com Jesus, em Jesus
e por Jesus, vou reparar meu passado. Eis aí a ideia mestra, a ideia fixa de todo o
resto de minha vida. Jamais quero esquecer”.

Diante de Maria, ele manifesta um apego tão forte como o Ir. Gerardo Maria,
mas tipicamente marista: 

Um Marista sem Maria, escreveu ele, é uma anomalia. Eu pertenço a ela de
maneira toda especial, pois eu lhe fiz o dom total de mim mesmo. […] Ela será
tudo, tudo, tudo, tudo... Eu viverei, portanto, esta consagração total a Maria e res-
ponderei ao meu lema: ‘Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus’.

E, para aperfeiçoar esta atitude, ele escolheu, com
autorização, dormir sobre o chão duro e de se aplicar
a disciplina aos sábados. 

Lembramos, enfim, o Ir. Job (1870-1958), nascido
perto de St Paul-Trois-Châteaux, enviado a Espanha
em 1887, depois mestre dos noviços em 1900. Em
uma carta a um dos seus antigos noviços ele elabora
uma verdadeira vida mística, ao mesmo tempo cris-
tológica e marial:

Buscai agir por amor e não por temor. Amai Nosso
Senhor com um coração de criança. Colocai grande
boa vontade a serviço de tal Mestre. […] Um meio
para se santificar prontamente e facilmente, é a ver-
dadeira devoção para com a Santa Virgem. Para isto
lembrai-vos: 1) Maria é minha Mãe; eu sou seu filho.

80. Prosper Blanc 
(Irmão Louis Prosper 
1897-1963).

81. Denis Chalvet 
(Irmão Job 1870-1958).



310

Que felicidade! 2) Como faria a Santa Virgem o que eu faço neste momento? 3) A
Santa Virgem olha através dos meus olhos. Tentai este modesto programa de santi-
ficação pessoal e vós vereis que sem tardar sereis melhores e caminhareis com
passo seguro na trilha da perfeição.   

Em suas anotações íntimas ele é ainda mais preciso:

A verdadeira devoção à Santa Virgem deve se desenvolver em mim dia após dia
até que eu chegue a este feliz estado, não somente de cópia viva e fiel de Maria,
mas de transformação em Maria. Que seja ela que vive em mim; que ela pense e aja
por mim, que eu seja, em suas mãos maternais, um instrumento dócil, a fim que ela
faça de mim o que ela quiser. Tomo a firme resolução de fazer esforços constantes
para adquirir uma verdadeira e sólida devoção à boa Mãe do céu.

Estamos aqui já não numa imitação de Maria (devoção), mas numa identifica-
ção. Ninguém duvida que, se procurarmos cuidadosamente no conjunto dos re-
gistros, se possam descobrir outros traços, em outros Irmãos, de uma verdadeira
mística cristológica e marial.

O Sagrado Coração e Nossa Senhora

Muitas biografias sublinham a devoção ao Sagrado Coração mais ou menos
amalgamada àquela da Eucaristia e da Paixão de Cristo. Junta-se a isto, por vezes,
a devoção à Nossa Senhora das Dores.  

O Ir. Salutaris (Louis Goutaudier, 1880-1966) parece-nos algumas vezes bastante
típico nesta aproximação e ao mesmo tempo profundamente original. Ele entra

primeiro nos Cônegos regulares da Imaculada Con-
ceição, fundados por Dom Gréa (1828-1917), com a
finalidade de restaurar a ordem canônica395. Mas,
Dom Gréa sofrendo ataques de um rival, o jovem es-
colástico é desligado e entra então com os Irmãos
Maristas em 1900. No entanto, ele assimilou a dou-
trina de Dom Gréa, um dos grandes espirituais de seu
tempo, considerando a Igreja no mistério trinitário
como “permanente epifania de Cristo no seu chefe e
nos seus membros”, o ordo canonicus tendo por mis-
são fazer viver este mistério pela liturgia, aliada a uma
severa ascese. 

Enviado ao Oriente Médio, retorna à França no
início da guerra de 1914-1918. Revelou-se um notável
guia de pessoas, sem confundir espírito de patriotismo
e devoção ao Sagrado Coração: “Todo o Regimento o
sabia, e um tenente da artilharia, homem de fé, vendo-

395 Diccionaire de Spiritualité, T. 6, col. 802-808)
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o partir para um embate duro, diziam: ‘ele voltará porque tem a insigne do Sagrado
Coração, no braço esquerdo”. O fato é que, apesar de uma vida extremamente ar-
riscada, ele saiu ileso e tornou-se oficial. Encontrava-se, no final da guerra, encar-
regado pelo Exército Francês de abastecer o Líbano esfomeado. De volta à França
exerceu aí as funções de recrutador, encarregado de fazer coletas e ecônomo. 

Bom Irmão Marista, permaneceu de coração um discípulo de Dom Gréa de
quem ele guardava, como relíquias, as fotos, as imagens, as cartas, numerosos ex-
tratos de sua doutrina espiritual. Ele fez três peregrinações ao túmulo do seu mestre
espiritual. Ele se correspondeu também com os sucessores do Fundador e os Padres
que ele conheceu. Seu biógrafo, Ir. Gabriel Augustin, reconheceu nele três devoções
fundamentais: a Eucaristia, ao Sagrado Coração, a N. Sra. Das Dores. O terço, sua
oração favorita, é sua “arma de combate”. Ele o recita nas trincheiras, sob os
obuses, e ele o fazia recitar a seus soldados. Esta prática estava fortemente conectada
a uma devoção específica: “É N. Sra. das Dores que protege meus soldados”. Mas
é um escrito testamentário que parece resumir melhor sua espiritualidade:

Que ponham meu Evangelho sobre meu esquife, do lado esquerdo, no lugar
das decorações. Com ele, não estarei só na tumba: Jesus está comigo. Jesus-Pala-
vra-Evangelho. Jesus-Carne-Eucaristia. 

Em suma, este Irmão juntou à espiritualidade Marista uma doutrina espiritual
claramente demarcada. Numerosas são, por outro lado, as biografias que evocam a
importância das espiritualidades relativamente extravagantes ou recentes, como esta
de Santa Teresa de Lisieux396. O mais comprometidon neste caminho é o Ir. Urbano-
José (Henri Béraud 1876-1957),397 nascido em Aspres-sur-Buech (Hautes- Alpes),
França, e tendo trabalhado quase toda sua vida na Colômbia, sua reputação de san-
tidade aí é bem estabelecida. Ele era devoto da Ima-
culada Conceição, mas seu biógrafo diz:  

Nós não podemos deixar passar em silêncio a
grande devoção do Irmão Urbano por santa Teresa
do Menino Jesus. Um Padre escreveu a este respeito:
‘Ele foi seu fiel imitador; porque ele foi simples como
ela, seu espírito de abandono e de angélico candor o
cativou de forma tal que ele se fez o apóstolo e o
propagador da devoção e do culto da santa da chuva
de rosas, a mais célebre dos tempos modernos’. Ele
manteve uma comunicação por cartas com o Carmelo
de Lisieux que lhe confiou a missão de recolher os
fundos que permitiram à Colômbia de erigir um dos
altares da nova basílica dedicada à pequena santa.

Estes poucos exemplos dão, portanto, a impressão
de que a espiritualidade Marista, bem presente, mas

396 Ver Ir. Marte-Emeric (1888-1932) Notices Biographiques, T. 4; Ir. Gerardo-Maria (1905-1958)
Notices Biographiques, T. 8.

397 Notices Biographiques, T. 8, p. 141. Outubro 1960.

83. Henri Béraud 
(Irmão Urbano José
1876-1957)
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de contornos imprecisos, se mistura facilmente, por parte de numerosos Irmãos,
às devoções de seu meio e de seu tempo, sem que se preocupem muito da articu-
lação entre elas. É por isso que o Ir. Alfano lamenta que nós abandonamos “o pão
de casa”, quer dizer, nossa riqueza de textos espirituais e ascéticos. E, mesmo se
as biografias assinalam seguidamente que os Irmãos liam e estudavam a literatura
Marista, as palavras do Ir. Alfano revelam certo distanciamento dos Irmãos em re-
lação a uma literatura antiga e de tom fortemente ascético. 

Mística da Regra e espiritualidade marista

É, na maioria das vezes, junto aos Superiores Maio-
res e os formadores que se percebe um conhecimento
íntimo da literatura espiritual Marista fortemente ligada
a uma verdadeira mística da regra. É particularmente
o caso do Ir. Alfano, mas nós não insistiremos mais
sobre isso.

Entre os numerosos exemplos de Irmãos imbuídos
da regra, destacamos o Ir. Felice (Noël Bertrand 1886-
1961), nascido na cidade de Chabotte (Hautes Alpes).
Formado no noviciado de St Paul, partiu para o Mé-
xico. Quando voltou por causa da guerra, anotou dur-
rante seu Segundo Noviciado, antes de seu retorno
ao México, uma das mais profundas reflexões que
existem sobre as provações espirituais que foi este
conflito: “Meu Deus, obrigado! Mas como posso fazer
para me desvencilhar deste barro que me cobre? Santa
Virgem! Eu conto convosco, porque tenho necessidade

de vosso socorro”. E, no dia do encerramento, ele escreveu: “Eu sinto, meu Deus,
que se eu não saio com uma vontade decidida de reparação daquilo que cinco
anos de guerra destruíram em mim, eu estou perdido...” 

Esta excepcional lucidez espiritual combina muito bem com uma atitude muito
rígida referente à regra: 

As verdades da fé, as Constituições e as Regras de seu Instituto foram o farol de
sua vida. […] Sua conduta não se dobrava jamais a opinião do grande número, às
vozes dos espíritos frívolos, partidários das novidades, e daqueles que fazem
pouco caso das pequenas observâncias […]  As reformas úteis introduzidas pelo
último Capítulo Geral (de 1958) encontraram-no um pouco reticente: ele abomi-
nava, instintivamente, o que lhe parecia mitigação, vida fácil e cômoda. 

O Ir. Clement (John Murray), mestre de noviços, depois provincial da Austrália
e assistente geral (1867-1957), parece apresentar-nos um perfil bem próximo. Sua
biografia nos diz quanto ao seu tempo de provincialato: 

É difícil de imaginar alguém mais regular do que o Irmão Clement. Como supe-
rior, estava convencido de que a regularidade era essencial a toda vida religiosa
autêntica e a todo Instituto florescente. Em suas diferentes funções, ele a exigia in-
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cansavelmente. Por vezes, suas exigências e suas decisões poderiam parecer duras
e mesmo inaceitáveis, mas, no entanto, todos sabiam muito bem que o Irmão Cle-
ment não pedia nada além do que ele mesmo fazia. Ele era meticuloso com a
Regra e pensava, aparentemente, que este era o meio de adquirir o espírito. […]
Esta sua maneira de fazer aborrecia bastante, sobretudo quando a letra da Regra
parecia ser exigida em detrimento do espírito […] 

Nós temos neste perfil do Ir. Clement um exemplo típico de mística da regra
muito frequente nos formadores e nos superiores: mística que explica, em boa
parte, um imobilismo doutrinal do Instituto, mas também uma solidez.

A literatura espiritual lida pelos Irmãos

Como eu já sugeri, uma concepção assim rígida da regra pouco incentiva a ver
na literatura marista outra coisa que um código e uma literatura cada vez mais ul-
trapassada. Procura-se, muitas vezes, devoções mais consolantes. No entanto, o
amor da congregação e a devoção ao Pe. Champagnat estão longe de estar ausentes.
Certas biografias nos dão mesmo um apanhado das leituras de certos Irmãos...  

398 Religiosa do Bom Pastor (1863-1899) superiora em Porto, ela fez de seu convento um centro de
caridade e de vida espiritual. Desenvolveu uma mística de apego ao Coração de Jesus. 

399 Jesuíta (1791-1883). Grande pregador de retiros. Conhecido pela La méditation ou le chrétien
sanctifié par la pratique de l’oraison mentale e Méditations religieuses ou la perfection de l’état religieux,
fruit de la parfaite oraison. 

400 Redentorista (1828-1898). Pregador e formador de religiosos. Obras completas publicadas em
1906-1913. 

401 Um grande sucesso literário pelos anos 1930-1950.

A LITERATURA ESPIRITUAL LIDA PELOS IRMÃOS

IRMÃO DATAS LIVROS DE CABECEIRA

Marte Emeric 1888-1932 Vida da Irmã Maria do Divino Coração398

Vida de Sta. M.M. Alacoque
Vida de Teresa do Menino Jesus
Vida de Sta. Sofia Barat (fundadora das Damas do S. C.)

Léonard 1854-1939 Obras do Pe. Chaignon399

Obras do Pe. Desurmont400

Meditações do Ir. João Batista
Sto. Alfonso de Ligori, Preparação à morte

Méandre 1869-1957 Leitor de Francisco de Sales e de Teresa de Ávila

Norbert 1881-1958 A alma de todo apóstolo, de Dom Chautard, 
cisterciense, (1858-1935).401 Teresa de Ávila, 
Pedro de Alcântara, João da Cruz 

Gerardo Maria 1905-1958 O “Mariale” de São Lourenço de  Brindisi 
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É evidentemente um conjunto muito reduzido para poder tirar conclusões.
Pelo menos, temos uma ideia da grande diversidade de leituras dos Irmãos, que
vão desde os mais profundos autores espirituais para obras populares devocionais
através dos autores reconhecidos do seu tempo e da literatura marista. A Bíblia é
pouco mencionada. 

Espiritualidade educativa

Evidentemente as biografias muitas vezes falam
da função educativa, mas em termos gerais, insistindo
sobre uma ética feita de vigilância, de firmeza, de
competência e de razão. É, talvez, a biografia do Ir.
Héliodorus (Emile Davin 1876-1935), que nos oferece
a visão mais sintética da espiritualidade educativa.
Nascido em Saint Pierre d’Argençon (Hautes-Alpes),
admitido à tomada de hábito em 1893, parte para a
Colômbia em 1894. É lá que, no começo de sua car-
reira de professor, ele formula uma doutrina ao
mesmo tempo breve e exigente que vem, sem dúvida,
de seus formadores.  

Eu sou educador, lemos em suas anotações, por-
tanto, eu recebi de Deus, por intermédio de meus
superiores, uma missão grande e nobre, se é que há. Estou comprometido em
guiar no caminho da sabedoria toda uma classe de crianças.

402 O Ir. Joseph Adolphe sendo enfermeiro, esta literatura parece adaptada aos Irmãos que têm essa
tarefa. 
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IRMÃO DATAS LIVROS DE CABECEIRA

Urbano José 1876-1957 Escritos do Ir. João Batista; circulares

Grimoald Vida dos santos,Livros do Instituto 
(Meditações do Ir. João Batista), Alfonso de Ligori, 
O crucifixo, por um redentorista

Felice 1886-1961 Novo Testamento, Imitação de J.C., Regras; 
Constituições; circulares

Joseph Adolphe 1874-1962 Vida dos santos, A prática dos atos de amor perfeito, 
Para um céu melhor, de Montfortiano, Saber sofrer
Deus me basta, de Redentorista, Dom Marmion, 
beneditino, (1858-1923), O abade Marc, sobre 
o evangelho, Chanoine Henry, Nossa doce Dama, 
Extratos de Dom Marmion sobre o sofrimento,
Vinde a mim402

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey.

85. Émile Sylvain Davin 
(Irmão Héliodorus 
1876-1935)
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Eu sou educador, portanto: eu estou no lugar de todos os pais cujos filhos
estão sob minha conduta. Eu devo disponibilizar minha competência para bem as
educar.

Eu sou educador, portanto: eu tenho o encargo e o cuidado de um viveiro de
pessoas. Num futuro próximo, estas tenras plantinhas devem ser transplantadas
para a terra da sociedade e a mim cabe o cuidado de lhes dar todo o vigor do
qual terão necessidade para crescer e frutificar.

Eu sou educador, portanto: Deus me elevou, por assim dizer, à dignidade de
anjo da guarda visível. Ordenou-me, como a seus anjos, de velar pela salvação
das crianças que me são confiadas. 

Eu sou educador, portanto: sou preposto para guarda de um tesouro mil vezes
mais precioso que todos os bens deste mundo, de um tesouro que Nosso Senhor
adquiriu pelo preço do derramamento de seu divino sangue e pelo qual ele não
hesitou em sacrificar sua vida.

Eu sou educador, portanto: minha vocação, meu trabalho, meus compromissos
me obrigam a ser o guardião, o guia e o companheiro de jovens peregrinos, sem
reflexão nem experiência, em sua viagem para a pátria celeste. Oh! Como minha
responsabilidade é grande! Pior para mim se eu sou um guia cego! Pior, mil vezes
pior para mim, se no lugar de guiá-los, vier a tentação de seduzi-los.

É uma doutrina que se apoia sobre dois pilares: a função social do ensino e
aquela de guia espiritual. Quase todas as biografias que encontramos correspondem
a esta concepção da educação também muito fiel à doutrina de Champagnat.

Além do estudo religioso que provém da regra, pode-se falar também de uma
espiritualidade do estudo ligado à função de professor? As biografias mostram,
com efeito, Irmãos capazes de uma poderosa capacidade de se instruir sozinhos
nos diversos campos. Mas parece que o estudo se insere simplesmente em uma
mística do trabalho, da qual já falamos, e que é a realização do artigo da regra
convidando os Irmãos a se tornarem capazes de todo tipo de funções. Também,
mesmo que o Instituto comporte um número de Irmãos de um grande saber, este
não é um valor em si, mas a simples realização das exigências de sua vocação:
não há valor que não esteja ajustado a sua função. No fundo, a congregação não
se vê como um corpo intelectual mesmo que ela o seja mais do que ela pensa.  

Experiências extraordinárias

Usei, várias vezes, o termo “mística” para definir nos Irmãos um princípio or-
ganizador de sua vida espiritual. Mas, se existe mística, fica-se no domínio daquilo
que nomeamos de caminho comum: nada de aparições, de visões, de revelações,
em suma, nada de estados místicos. A biografia do Ir. Grimoald parece ser uma
exceção, por outro lado muito modesta. Recrutado na Suíça403 em 1889 e traba-
lhando um pouco mais tarde em Gerona (Catalunha), ele relata uma saída de
aula, após uma cerimônia de homenagem a Maria: 
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As crianças desceram ao pátio para se colocar em três filas e irem para casa,
acompanhadas pelos professores. Ora, eis que, quando os últimos atravessaram o
portal, uma criança pequena vem, só e descalça, vestida de uma pobre roupa
branca. Eu não sabia como explicar esta presença. Quem sabe, falei para mim
mesmo, este pobre pequeno deseja um doce. ‘Vem, meu pequeno’, disse-lhe, e
eu o conduzi à classe. Eu lhe apresentei um destes bombons que chamamos na
Catalunha: Nissu, do tamanho de uma bela avelã. A criança o recebeu com prazer,
sorriu-me, mas, para minha grande surpresa ela não o levou à boca. Ela não disse
nada. Eu pensei que ela queria presentear sua mãe e com a finalidade de co-
nhecê-la, saí com a criança. Qual não foi minha surpresa, quando, chegados à so-
leira da porta, a criança desapareceu subitamente e eu não via mais ninguém na
rua. E foi então que eu compreendi que o Menino Jesus queria assim me manifestar
quanto a devoção das crianças para com sua Santa Mãe lhe era agradável.

O Ir. Marie Eparque (1878-1962)404 conta-nos tam-
bém que sua devoção a Maria se deve ao fato de que,
em perigo de se afogar, teve o sentimento de ser salvo
por ela.  

Ao todo, a coleta dessas experiências espirituais
um tanto extraordinárias é um pouco escassa, mas as
citações de anotações pessoais e os testemunhos de
caráter espiritual parecem menos reservados do que
no Bulletin de l’Institut. A linguagem ascética perma-
nece dominante, mas os autores dos registros deixam
claramente entender que é apenas a tradução inade-
quada daquilo que vivem os Irmãos. Quanto às nar-
rações da doença e da morte de coirmãos, a congre-
gação continua a valorizar “a arte de bem morrer”
que a sociedade civil já não pratica.  

O tempo das guerras, das perseguições e dos mártires

As biografias trazem abundantemente as dificuldades enfrentadas pelos Irmãos
em todo o mundo: secularização na França, expulsões do Oriente Médio em
1914, mobilização de numerosos Irmãos, perseguição no México, guerra da Es-
panha, agitação na China e perseguição comunista e, finalmente, descolonização
violenta no Congo Belga. A biografia do Ir. Luigi (1879-1861)405 dá-nos uma boa
ideia do que pode ter sido o clima de incerteza vivido então por muitos Irmãos, e
por vezes com um fim trágico.   

403 Notices Biographiques, T. 8, n. 8, p. 324. Outubro 1961.
404 Notices Biographiques, T. 8, n. 10, p. 469. Outubro 1962.
405 Notices Biographiques, T. 9, n. 1, p. 53. Outubro 1963.
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Ferdinand Daniel, nascido em Jonquière d’Orange
(Vaucluse), antigo domínio da Papauté, foi admitido
no noviciado Tricastin em 26 de julho de 1893. Em
1903, encontrava-se entre 110 Irmãos que o Ir. Béril-
lus, Assistente Geral, enviou ao México. Em 8 de
maio de 1909 tornou-se mestre de noviços. Dois anos
mais tarde, foi chamado a Grugliasco para fazer os
exercícios do Segundo Noviciado, de 20 de agosto
de 1911 a 2 de fevereiro de 1912, tendo como diretor
o Ir. Marie-Odulphe. De retorno ao México, retoma
suas funções à frente do noviciado, mas “Lamentável!
O furacão revolucionário logo iria se desencadear”.
Em 24 de setembro de 1914 do mesmo ano, o futuro
general Joaquin Amaro emitiu a ordem para sair ime-
diatamente, deixando apenas uma hora para pegar
as roupas e alguns outros objetos de primeira neces-
sidade.

O noviciado e Escolasticado foram reconstituídos, de alguma forma, no sudeste
do Texas, na costa do Golfo do México, em Port Lavaca e, em fevereiro de 1915,
instalaram-se em San Antonio. Mas a casa era dispendiosa e distante dos lugares
de recrutamento e, em outubro de 1920, ela foi gravemente danificada por um
violento tornado. O Conselho Provincial chamou ao México o Ir. Luigi e seus no-
viços que encontraram antes disto um abrigo no Asilo Patricio Sanz, em Tlalpan,
antes de se instalar em 24 de setembro de 1922 na Quinta Soledad. Dois anos
após, a perseguição de Calles explodiu contra a Igreja: foi a caça aos sacerdotes
de nacionalidade estrangeira e das comunidades religiosas. O laicismo integral
foi aplicado em todas as escolas católicas. Noviciado e Escolasticado deviam
tomar aparências completamente laicas para evitar um ataque das visitas domici-
liares, cada vez mais ameaçadoras. 

A formação religiosa tendo-se tornada quase impossível nesta atmosfera de
constantes alertas, o noviciado, que contava com apenas doze candidatos, foi se
juntar   com aquele que a Província mantinha a seis anos a Pontós, na Espanha.
Eis, portanto, o Irmão Luigi nesta velha casa fundada pelos Irmãos de Aubenas.
Ele passou aí o resto de sua vida, sob a angústia contínua do terror vermelho,
exceto durante um período de 27 meses em Espira-de l’Agly, na França, uma vez
que a guerra civil terminou. Tendo ocupado as funções de Mestre dos noviços du-
rante 42 anos, o Ir. Luigi foi dispensado deste fardo em 1951 e morreu em Pontós
no dia 22 de janeiro de 1961. Eis aí, portanto, um Irmão que de 1903 a 1940
passou sua vida nas perseguições e no exílio. Somente foi poupado das guerras
mundiais: a primeira provavelmente em razão de sua saúde frágil, a segunda por
causa de sua idade avançada.  

Quanto ao Ir. Christian (Edouard Ettinger, 1814-1964), que chegou ao Congo
Belga, em 1946, foi uma das vítimas das perturbações da descolonização. Tor-
nou-se provincial em abril de 1962, e foi assassinado em junho de 1964 e preci-
sou-se esperar até fevereiro de 1967 para se conhecer as circunstâncias exatas da
tragédia da qual foi vítima.  

87. J-M Ferdinand Daniel
(Irmão Luigi 
1879-1961)
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Em um contexto bem diferente é que foi martiri-
zado o Ir. Joche Albert (André Ly, 1910-1951)406, nas-
cido na província de Ho-Pei, ao norte da China, de
uma família cristã de camponeses. Enviado a Chefoo,
ao norte da China, aí permaneceu 14 anos, até 1946.
Os japoneses foram substituídos aí pelos comunistas
que já estavam estabelecidos em algumas províncias
do Norte da China. Os Irmãos, portanto, foram presos,
suspensas suas aulas, e foram enviados para um
campo de concentração para reeducá-los por meio
de discursos sem fim, a leitura de folhetos, horas de
discussão de teorias novas. Nestes inícios, todavia,
não havia a rigidez dos anos seguintes. Por outro
lado, a liberdade de religião, proclamada solene-
mente pelos novos mestres, era ainda, até certo ponto,
respeitada. A vida tornando-se rapidamente insusten-

tável nos colégios onde eles voltaram munidos de falsos papeis, os Irmãos fugiram
e chegaram a Tsing-tao, grande cidade situada mais ao sul, “onde nós tínhamos
uma comunidade”. 

O Irmão Joché Albert foi, em seguida, enviado a Sichuan, a alguns milhares de
quilômetros, no oeste da China, na cidade de Sichang, para fundar um colégio
com sua comunidade. “E, com isso, a onda comunista submergiu a cidade de Si-
chang, como ela havia submergido tantas outras”. A reeducação recomeça. “Não
havia nada de novo para o Irmão Joché Albert, senão os métodos que tinham se
aperfeiçoado”. Após um tempo em liberdade, o Ir. Joche Albert foi preso em 6 de
janeiro de 1951 e maltratado na prisão: “Certa vez ele ficou amarrado quatro dias
e quatro noites”. Não queriam fazê-lo passar diante de um tribunal popular, mas,
após uma campanha de calúnias, em 21 de abril de 1951, ele foi publicamente
executado.  

Solidez ou rigidez de uma tradição espiritual?

Esses vislumbres sobre uma quantidade considerável de documentos revelam,
entre muitos irmãos, profunda espiritualidade mais ou menos de acordo com a
espiritualidade oficial do instituto. Pode-se inferir que a espiritualidade marista tal
como foi ensinada carece de firmeza e parece um pouco desatualizada e exage-
radamente ascética? A questão merece ser posta. 

E colocarei a hipótese de que a mística de uma regra intangível e minuciosa,
veiculada por alguns Irmãos, torna esta espiritualidade mais rígida que firme e
oculta em parte sua riqueza. A outra mística dominante do Instituto - o amor ao
trabalho – não parece susceptível de impulsionar muito para enriquecer a espiri-

406 Notices Biographiques, T. 6, n. 161, p. 422. Outubro 1963. 
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tualidade. Em resumo, a congregação pede a seus discípulos que sejam homens
obedientes, piedosos e trabalhadores. Por isso, foi muitas vezes fora desse contexto
que os Irmãos manifestaram uma personalidade espiritual. 

No entanto, regularidade, piedade e trabalho revelam-se extraordinariamente
eficazes. Em um contexto de exílio, guerras, perseguições ameaçando constante-
mente as comunidades e as pessoas, manter contra as probabilidades em uma si-
tuação regular, sem dúvida demasiado intemporal e universal, permitiu uma
solidez surpreendente. E talvez, deve se considerar que a mística da regra, muito
presente nos superiores e formadores, não foi uma resposta ruim aos desafios da
época, mesmo que ela pudesse tornar-se uma fraqueza na medida em que foi
concebida como um muro e não uma linha de resistência flexível. As biografias
nos mostram, além disso, que, sobre o plano prático, o Instituto foi capaz de se
adaptar constantemente a situações de mudança. 
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26. 

A CIRCULAR SOBRE A FIDELIDADE:
UMA “BIOGRAFIA MARISTA COLETIVA”

A tradição dos registros biográficos, interrompida por vinte anos, será reativada,
mas em outro espírito, pelo Ir. Basílio em sua Circular de 8 de dezembro de 1984, in-
titulada “A fidelidade”. Seu objetivo fundamental (cap. 1) é criticar uma contracultura
contemporânea considerando a fidelidade como atentado à liberdade, após um
tempo de saídas massivas do Instituto (3.000 em 16 anos) que criou certa confusão.
Sem negar esta “página dolorosa e perturbadora da história da Igreja pós-conciliar”,

o Ir. Basílio vai “apresentar um
pequeno parágrafo luminoso e
encorajante desta mesma his-
tória (p. 15)”407. 

A originalidade não está
no tema, mas no método: ela-
borar um tipo de fenomeno-
logia da fidelidade a partir de
500 autobiografias solicitadas
por uma circular de outubro
de 1978408, endereçada aos
Irmãos idosos. Um segundo
convite em 1983 (p. 608) “a
todas as categorias de Irmãos”
reuniu 400 outras autobiogra-
fias que ele classificou em três
categorias (p. 13): os Irmãos
de idade madura muito nu-
merosos; os Irmãos jovens
mais raros; e ainda muitos Ir-
mãos idosos.  

407 Na introdução de sua Biographies de quelques frères, em 1868, o Ir. João Batista tinha o mesmo
objetivo.

408 Circulaires, T. 28, p. 597. Circular sobre a Fidelidade, 8/8/1984. 

89. Irmão 
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90.
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na Igreja pós-conciliar.
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O objetivo do Ir. Basílio não é de ordem histórica, mas espiritual. Entretanto,
os 900 testemunhos que ele recolheu constituem uma fonte extraordinária para a
história íntima do Instituto no século XX. E, mais que os registros biográficos,
ainda muito francês, esta pesquisa é claramente internacional.  Não se trata mais,
como nos registros biográficos, de uma compilação, mas de um ambiente reflexivo
construído a partir de testemunhos situados em seis etapas: 

n Nascimento da vocação (ambiente familiar e Juvenato) 

n Primeiros passos (noviciado, Escolasticado…)

n O enfrentamento da realidade: “primeiras etapas da vida apostó-
lica e comunitária”

n A grande etapa: “Da juventude à idade madura”

n Uma idade madura que se consome: (crise da maturidade)

n Um vinho velho que tem buquê: (“da maturidade à plenitude”)

Sigamos rapidamente esses capítulos. Em primeiro lugar, o Ir. Basílio (p. 51) re-
conhece três raízes da vocação: evangélica, subjetiva, congregacional. E ele cons-
tata que, de acordo com os testemunhos, “o elemento congregacional domina
amplamente o elemento evangélico” e que “os testemunhos centrados sobre um
cristocentrismo apurado, um sentido evangélico evidente, são raros”. E ele tira
disso a hipótese de que “a marca da congregação […] não somente transmitiu a
referência a Deus, mas foi um pouco absorvida, de alguma forma: […] limitação
que é preciso reconhecer”. 

Eu mesmo pensava em poder revelar através dos registros biográficos um culto
da congregação um pouco surpreendente. No entanto, os gêneros literários do re-
gistro biográfico como da autobiografia promovem uma exaltação do corpo social
a que é destinado o texto. E eu acredito que há mais: uma cultura espiritual ascética
que é relutante em falar de seu eu interior, e, além disso, a falta de palavras para
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descrever. Daí a dificuldade de um discurso de tipo evangélico. O Ir. Basílio tem,
portanto, razão em falar de uma limitação do Instituto na exposição dos motivos
evangélicos e pessoais da vocação, mas suas causas me parecem mais uma carac-
terística da cultura pessoal e coletiva que de uma deficiência espiritual. 

Mediadores da vocação

Os testemunhos não me parecem tão diferentes daqueles que nos oferecem os
registros biográficos: “famílias patriarcais” nas quais é a mãe, bem mais que o pai,
que assegura o ambiente e as práticas cristãs. É preciso, portanto, tomar com se-
riedade uma característica que eu considerei como lugar comum edificante mais
que uma realidade. E, portanto, certos Irmãos do século XX nasceram em um
meio de cristandade onde família, paróquia, tias, avós, professores ou alfabetiza-
doras favoreceram o acesso à vida religiosa. É um mundo profundamente deses-
truturado após a segunda guerra mundial e seu rápido declínio explica em parte a
crise das vocações pelos anos 1960. No entanto, este não é um mundo ideal:
certos pais são de uma autoridade imperiosa e mais temidos que amados, sem
contar que a conduta de outros não é sem repreensões. Mas, novamente, as con-
tribuições trazidas confirmam o que nós conhecemos por outras fontes.  

O contato com os Irmãos confirma da mesma forma amplamente os registros
biográficos: recrutadores com estilo próprio e com virtudes sólidas, em contato
com professores e párocos; testemunhos marcantes de Irmãos, na escola ou pelas
relações familiares. Pelo contrário, um desenvolvimento sobre uma “autogênese
vocacional” (p. 107) na qual o meio não é tão importante ou mesmo parecendo
desfavorável (pagão ou protestante) parece-me mais original. Quanto às motivações
dos aspirantes, são seguidamente confusas, misturando mais ou menos as vocações
de Irmão, de Padre e de professor. As motivações apostólicas precisas são raras,
mas certo romantismo missionário não está ausente em alguns. 

Dentro de tudo isso, nada de tão novo em relação aos registros biográficos. O
Ir. Basílio também está bem consciente de que “nossas vocações Maristas da pri-
meira metade do século refletem seguidamente o estilo, os valores, a sensibilidade
herdadas do século precedente e de um meio sobretudo tradicional (p. 141)”. Co-
nhecia-se bem seu catecismo e sua história santa, mas não se lia suficientemente
a Bíblia. Pode-se facilmente perceber que acontecimento será, para os Irmãos for-
mados em tal meio de cristandade, a irrupção do Concílio que parece voltar as
costas a um modelo seguro já muito solidificado, até mesmo contestado no interior,
mas permaneceu uma referência principal da primeira cultura.  

Tempo de formação

O tempo do juvenato é descrito como um momento dinâmico, em um clima
de piedade, sob a direção de formadores influentes. No noviciado, o mestre dos
noviços aparecia em geral como “muito mais homem de Deus que homem de
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ciência, muito mais testemunho que especialista, muito mais santo que conhece-
dor”.  É uma época de fervor, de cristalização de convicções chegando a uma pri-
meira profissão vivida como definitiva. Ao contrário, “a fase do escolasticado [...]
é difícil de apreciar” porque é muito variável segundo os tempos e os lugares. Isto
vai de situações confortáveis, permitindo um trabalho sério a esboços de casas de
estudo onde os Irmãos são vagamente ajudados por alguns professores. Um certo
número de Irmãos nem mesmo tiveram escolasticado.  E estes testemunhos trazem
qualquer coisa de novo ao nosso conhecimento do Instituto no século XX porque
eles mostram que em inúmeras províncias o tempo de cozinha permanece e que
o escolasticado não está solidamente estabelecido quando ele existe. As situações
difíceis (guerras, penúrias de pessoal…) certamente desempenharam um papel,
mas “é preciso dizer também que mais de um superior cedeu a situações imediatas
pouco defensáveis” (p. 198). 

Sobre esse assunto, os registros biográficos davam uma impressão um pouco
mais otimista. Mas esta fraqueza institucional do escolasticado é compreensível,
porque o Direito Canônico não impôs um tempo mínimo, como para o noviciado,
e que os superiores que não fizeram, eles mesmos, o Escolasticado, mas que
haviam se formado de maneira autodidata, não viam em nada a necessidade de
tal instituição. E depois, os tempos perturbados criavam situações de urgência.

Persiste, portanto, um traço cultural bastante constante da congregação: uma
fraca conexão conceitual entre zelo fervoroso e formação prévia, como se temesse
que os estudos entravassem a dedicação apostólica e a fidelidade à vocação. Tam-
bém, para alguns Irmãos obrigados a um trabalho intenso de urgência, o momento
da formação intelectual foi um tempo de provações. Este fato, posto à luz pelo Ir.
Basílio, explica singularmente uma lacuna dos registros biográficos que exaltam
prazerosamente a vasta cultura de alguns Irmãos sem precisar como eles a adqui-
riram. E a resposta é clara: na maioria dos casos, ela é o fruto de um esforço
pessoal e não de uma política de formação séria. Daí as críticas do Ir. Basílio que
se pergunta se a congregação está segura sobre este ponto fiel ao espírito do Fun-
dador “eternizando situações improvisadas (p. 200)”. 

Existem também deficiências mais fundamentais: mestres dos noviços dema-
siado rígidos; formadores nomeados porque fracassaram em outros lugares, care-
cendo de autoridade ou mesmo psicologicamente desequilibrados. Contrariamente
aos registros biográficos, que não falam quase nunca de afetividade ou de sexua-
lidade, as autobiografias revelam as dificuldades de juvenistas ou de jovens Irmãos
que encontram por vezes nos capelães, ou mais raramente junto a certos forma-
dores, uma resposta a seus problemas, mas, encontram-se, no geral, pouco prepa-
rados a emitir um voto de castidade.  

Finalmente, o Ir. Basílio conclui que há uma formação preocupada em fortificar
o caráter e a vontade, sem a piedade, espírito de família, mas reconhece em um
número de casos “uma má compreensão do espírito Marista”, acreditando formar
à humildade, humilhando e, por este fato, gerando “um complexo de timidez e
de introversão” (p. 239), que ele constatou em suas pesquisas sociológicas. Preci-
saria pelo menos ter em conta uma continuidade cultural entre o meio rude, de
onde vêm os jovens, e uma formação ascética, acreditando formar o caráter pela
obediência e a piedade.  
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Para o Ir. Basílio o tempo da profissão temporária é aquele da “provação do
real”: um real “que forma ou deforma” de acordo com a qualidade do Irmão e da
comunidade onde ele se encontra. Menos enquadrado como na casa de formação
e atrelado a um serviço coletivo, ele pode nutrir com os coirmãos menos numerosos
e de idades diferentes “amizades viris, algumas vezes de um bom nível espiritual”,
mas também sofrer decepções e maledicências. É também o tempo de “doses in-
críveis de trabalho” para sustentar as obras com pessoal sempre insuficiente e se
formar intelectualmente. Outro afrontamento ao real particularmente limitante:
não somente o serviço militar, provação bastante leve, mas a guerra, vivida não
somente pelos jovens Irmãos, mas também pelos mais velhos.  Diversos testemu-
nhos falam dos combates e do cativeiro durante a guerra civil espanhola e a se-
gunda guerra mundial. Muitos Irmãos viveram aí, em idades diversas, uma “pro-
vação do real” particularmente limitadora.

A maturidade e suas provações

Depois chega a passagem da juventude à idade madura na qual, como diz o Ir.
Basílio, “não se trata simplesmente de perseverança na vocação, mas também de
qualidade desta perseverança” (p. 307). É o momento de um engajamento apos-
tólico crescente, de atividade transbordante, mas também por vezes de fracasso,
seguidamente de um esfriamento de piedade e de um sentimento de solidão com
tentação de ligações femininas, de reconversão na sociedade civil, favorecidas
por uma competência duramente conquistada, de velhos problemas pessoais res-
surgindo409… Se o Ir. Basílio cita casos de “vidas corretas” (p. 364), algumas são
“vidas fiéis através de provações e contradições” (p. 375) ou mesmo de “vocações
verdadeiramente abaladas” (p.379). 

Os registros biográficos dos Irmãos tinham, muitas vezes, sugerido as provações
sofridas por tal ou tal Irmão, seja explicitamente (enfermidades, mudança de
função, incompreensões), seja o mais frequentemente, implicitamente tecendo o
catálogo de suas virtudes e mencionando, algumas vezes, seus limites. No entanto,
eles tendo privilegiado o aspecto “vidas corretas”, ignorando as dificuldades in-
ternas do religioso também muito pouco conhecido pelas pessoas ao seu redor.
Estas autobiografias evidenciam, ao contrário, vidas religiosas no geral mais
caóticas e no fundo mais verdadeiras.  

Com os registros, a perseverança era quase um bem em si, coroada por uma
morte edificante, recompensa de uma vida de ascese. A circular não liga direta-
mente estas histórias para a salvação. Ela considera mesmo que a perseverança
pode ser mais cínica que positiva (p. 390). Ao contrário, ela insiste sobre a vida
religiosa como um combate espiritual constante, com suas derrotas e suas vitórias,
alojada no próprio coração do religioso. No primeiro caso, ela se desenvolve em
uma antropologia bastante mecanicista e voluntarista em que a salvação resulta

409 Circulaires, T. 28, Ver a Circular (p. 451…) sobre a fenomenologia da crise da idade madura. 
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da piedade e da prática da regra; no segundo, tem-se a consciência de uma
infinita complexidade da pessoa e da relação com Deus, exigindo a busca do ver-
dadeiro sentido enquanto se permite uma atitude complacente em matéria de
dogma ou de moral. Não se trata de oposição espiritualidade-estrutura / psicolo-
gismo-liberdade, mas da procura de uma nova síntese entre eles a partir do real e
de fundamentos cristãos. 

O Ir. Basílio considera enfim a velhice do religioso como a passagem da matu-
ridade à plenitude concedendo que: “Há idosos que fazem mal a passagem […]
Eles se tornam azedos, críticos, difíceis de agradar”. Ele não deu exemplos, então
podemos supor pouca evidência deste tipo de Irmãos. Para os outros, ele multiplica
as definições elogiosas tais que: “Convicções e uma esperança de crescer sem ser
notado” (p. 551). É o tempo da serenidade e a consciência de ter “combatido o
bom combate” (p. 572). 

A conclusão da circular composta de umas vinte afirmações numeradas, de
forma bastante banal, parece-me decepcionante, como se ao autor tivesse faltado
tempo para recolher os grandes eixos de seu trabalho numa pujante síntese.  

Trabalho intenso e combate espiritual

Em última análise, a vocação Marista da maior parte do século XX apresenta
fortemente ainda os traços daqueles do século XIX: ambiente de cristandade, for-
mação em três fases concebidas de maneira bastante diversa com juvenato agra-
dável; noviciado austero, escolasticado com organização fraca. De modo geral, a
formação religiosa e intelectual é mínima. A vida apostólica é, antes de tudo, uma
vida de trabalho intenso na qual os Irmãos praticam uma autoeducação eficaz.
Sua longa vida profissional e apostólica é marcada por crises externas (fracassos,
guerras) ou internas que eles superam de alguma forma. Em geral, parece-me que
a exploração desses múltiplos testemunhos traz uma grande novidade na evocação
de uma idade madura dos religiosos que é menos maturidade serena que atraves-
sada por diversas crises.  Quanto à imagem de uma velhice tranquila, pareceu-me
menos convincente, mesmo que o Ir. Basílio sugira que, como a idade madura,
este tempo possa incluir os perigos.  

O estudo dos registros biográficos nos mostrou que no Instituto não faltou uma
grande quantidade de Irmãos que viveram uma alta espiritualidade. Mas um certo
fechamento no culto à regra limitou sua difusão. E, no fundo, o contrato tácito
entre pessoas e instituição era: o espírito do Instituto e a regra para todos; a espi-
ritualidade para cada um. Isso não foi tão negativo por um tempo de cristandade
afrontado com duras provações. Mas, em um mundo secularizado tendendo a
dissolver as instituições e a exaltar as liberdades individuais, este contrato arriscava
tornar-se insuficiente. 
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27. 

FUNDAR MODELOS DE SANTIDADE
MARISTA. CAUSAS DE CANONIZAÇÃO
E RELACIONAMENTO COM ROMA

Os membros de um grupo religioso, mesmo que eles possam ter interpretações
bastante diversas de sua espiritualidade fundamental, reconhecem-se em um pai
espiritual que eles aspiram ser reconhecido pela Igreja, sobretudo quando eles
são um grupo numeroso e que demonstrou sua solidez. Assim, sua legitimidade e
sua unidade são consideravelmente reforçadas. E é por isso que, no final do século
XIX, os Superiores comprometem o Instituto dos Irmãos Maristas no processo de
canonização de seu Fundador. 

Eles sabem que tal objetivo exige convicção, paciência, competência jurídica,
meios materiais, mas desejam conseguir a proclamação da santidade de Cham-
pagnat na época do centenário do Instituto, em 1917. Nós sabemos que,pelo
contrário, a prova do tempo será terrivelmente longa e que, no fundo, a glorificação
da santidade marista se realizará em um contexto histórico pleno de peripercias e
mesmo de tragédias. Em vez disso, considerado no começo como o selo final de
uma fundação bem sucedida, o processo de canonização vai acompanhar uma
história turbulenta e propor modelos de santidade mais diversos do que o previsto. 

A causa do Pe. Champagnat

É em 29 de janeiro de 1886 que:

O Ir. Superior (Teofânio) informou o Conselho sobre o projeto que havia de in-
troduzir a Causa de Beatificação do Venerado Fundador. Ele leu as cartas do Pe.
Nicollet, convidando-nos e nos pressionando até de nos ocupar deste importante
assunto que lhe foi sugerido por Sua Eminência, o Cardeal Bartolini, Prefeito da
Sagrada Congregação dos Ritos. M. Lajoint, Vigário Geral de Lyon, nos transmitiu,
com seus encorajamentos e a promessa de sua dedicação, a grande aprovação de
Sua Eminência, o Cardeal Caverot, arcebispo de Lyon.
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O Conselho aclama com uma indizível felicidade esta proposição do Ir. Supe-
rior: convencionou-se em seguida que, sem atraso, será endereçada a toda a Con-
gregação uma carta circular para anunciar esta notícia e pedir orações especiais
nestas intenções e os procedimentos necessários à preparação do dossiê de intro-
dução”.

Oportunidade de um projeto 

Graça aos esforços do Pe. Nicolet, procurador geral dos Padres Maristas, a
beatificação do Pe. Chanel foi decidida e será proclamada em 17 de novembro de
1889. Ao mesmo tempo Padre Marista e Fundador dos Irmãos, o Pe. Champagnat
seria na sequência um bom candidato à beatificação pelos dois ramos Maristas.
Além disso, nessa data, a introdução da causa do Pe. J. C. Colin, falecido em
1875, não é ainda vislumbrada410. É também um meio, entre outros, de protestar
contra a política anti-congreganista do governo francês depois de 1880411. 

O Ir. Teofânio tem outras razões para se reaproximar de Roma: eleito em 1883
após o falecimento prematuro do Ir. Nestor, deve manifestar a lealdade da congre-
gação um tanto maltratada por um conflito sem fim com a Congregação dos
Bispos e Regulares a propósito das constituições. Enfim, tendo-se tornada muito
numerosa e em rápida internacionalização, a congregação não pode definitiva-
mente depender dos Padres Maristas e necessita, como tal, de uma representação
permanente no centro da cristandade. Além disso, na audiência de 8 de abril de
1886, o Ir. Teofânio anunciou ao Santo Padre a intenção de trabalhar na introdução
da causa de M. Champagnat, mas também de fundar uma escola em Roma, que
se tornou o San Leone Magno, cuja primeira pedra foi colocada em 8 de setembro

410 O Pe. Jeantin só concluirá sua biografia em 1895. O processo diocesano terá lugar em 1899-
1901 e sua causa será introduzida em Roma em 1908 (OM1 p. 16).

411 Decretos de 1880 interditando as congregações não autorizadas, entre elas os Padres Maristas. 
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de 1887412. Seu diretor, o Ir. Marie-Urbain, fará a função de procurador e de vice-
postulador da causa de Champagnat, sob a direção do Pe. Nicolet. Após sua
morte, aos quarenta e oito anos de idade, em 20 de junho de 1898, é o Ir.
Candidus que herdará suas funções413. 

Um processo longo e complicado 

Ao descrever para os Irmãos414 os primeiros enca-
minhamentos do processo diocesano, o Ir. Teofânio
não duvida que comprometa o Instituto num processo
que vai durar mais de um século, e que uma das ta-
refas dos Superiores e dos Irmãos Procuradores será
manter um fervor ameaçado de se enfraquecer com
o passar do tempo.  

Não é por acaso que se utiliza a palavra “pro-
cesso” para as causas de beatificação por se tratar de
procedimentos jurídicos complexos consistindo em
provar, não a inocência de um acusado, mas a santi-
dade de um servo de Deus. Tudo começa por uma
pesquisa diocesana dita “ordinária” sobre a fama de
santidade, as virtudes e os milagres do servo de
Deus415. No preâmbulo, o Postulador da causa esta-
beleceu os artigos de uma biografia que servirão de
contexto para o tribunal para as questões às testemu-
nhas. Para Champagnat, esta biográfica canônica416

compreenderá XXI capítulos e 376 artigos, extraídos principalmente a partir da
Vida do Pe. Champagnat, de autoria do Ir. João Batista. Esses artigos, tendo sido
apresentados ao arcebispo de Lyon, um tribunal informativo ordinário é constituído.
Suas reuniões se desenvolverão em 78 sessões, entre 21 de janeiro de 1888 e 22
de dezembro de 1891, com a audição de sessenta e seis testemunhas417; a abertura,
o reconhecimento e o traslado dos restos do Pe. Champagnat; o exame de cin-
quenta cartas e depoimentos sobre o Servo de Deus. 

412 (Cronologia 2010, p. 260)
413 Ver Circulares de 16 de maio de 1886 e de 25 de dezembro de 1887 (Circulaires, T. 5.) assim

como os Notices Biographiques, dos Ir. Marie-Urbain (1880-1890) a partir de 10/1/1899, p. 536; y
Candidus (Bulletin de l’Institut, 1926 T. 10, n. 70, p. 251-259); e sobretudo Ir. Emery (Notices Biograp-
hiques, T. 7, n. 196, p. 381. Outubro de 1958). 

414 Circulaires, T. 7, p. 254. Circular de 2/2/1886.
415 Anexo III do seu volume, reproduzindo a fase diocesana do processo do Pe. Champagnat (Roma

1991), que dá o esquema de desenvolvimento de uma causa. A Chronologie, de 2010, no seu Anexo V,
p. 516-517, elaborou um quadro das diversas causas em 2009, sinalizando suas grandes etapas. 

416 Ir. A. Carazo, apêndice II.
417 21 Irmãos Maristas, 3 Padres Maristas, 1 religioso, 12 Sacerdotes, 29 Leigos entre os quais 17

mulheres. 

93. Arsène Filiol 
(Irmão Marie Urbain,
1850-1898). 
Foi o responsável pela
província da Itália e 
o primeiro postulador 
do Instituto, com sede
no Colégio 
San Leone Magno.



330

Pelo fato de recolher os testemunhos de umas vinte testemunhas que conhece-
ram o Fundador, constitui uma importante fonte histórica, mas que não foi valori-
zada no seu tempo por razões, em parte, técnicas. Com efeito, a cópia destinada
aos Irmãos Maristas e confiada ao Pe. Nicolet foi perdida. E foi apenas em 1991
que o Ir. A. Carazo publicou uma cópia a partir do exemplar dos arquivos vaticanos.
De qualquer forma, no Instituto, não fomos levados a estudar as origens sob um
olhar diferente da biografia oficial de 1856. 

Em 12 janeiro de 1892 os Irmãos Teofânio e Béril-
lus depositam na Congregação dos Ritos “as primeiras
informações canônicas sobre a vida, as virtudes e os
milagres do piedoso Fundador”418.  No dia 29 de ja-
neiro de 1892 é publicado o decreto de abertura do
processo apostólico (romano), do qual as autoridades
da diocese de Lyon serão encarregadas. Em Roma co-
meça então a cópia do “transumptum” a fim de esta-
belecer a “cópia pública”, que será dada em 1893 ao
postulador e ao advogado da causa, em vista de esta-
belecer a “positio”,distribuída aos consultores da Con-
gregação dos Ritos que, no momento de uma reunião
deliberarão seu “votum” favorável ou desfavorável à
introdução da causa. 

Isso foi feito no dia 9 de agosto de 1896 e o Pe.
Champagnat adquiriu o título de Venerável. A política
anticlerical e anticongreganista do governo francês

tem indiretamente, sem nenhuma dúvida, favorecido esta pressa. É, na verdade,
para oInstituto e para o ensino congreganista, um sucesso celebrado por numerosos
tríduos e panegíricos. Além disso, o decreto de beatificação de J. B. de La Salle foi
publicado em 19 de fevereiro de 1888419 e sua canonização teve lugar em 24 de
maio de 1900.  

Encorajados por esse caso, os Irmãos Maristas, que por muito tempo esperaram
uma canonizaçao rápida, tiveram que ter paciência, pois o direito canõnico exige
um segundo processo dito "apostólico" por estar sobre a responsabilidade da Santa
Sé, para confirmar o processo diocesano. Este processo aconteceu em Lyon nos
annos 1897 a 1901. Levado a Roma em janeiro de 1902, foi validado em 1903.
Começou então o lento processo de análise da causa com suas diversas “positio”
para o estudo da heroicidade das virtudes e o reconhocimento dos milagres. A es-
pera foi longa: 53 anos!

Encorajados por este exemplo, os Irmãos Maristas vão, durante muito tempo,
esperar uma beatificação rápida do Pe. Champagnat. Mas vai prevalecer “a sábia
lentidão romana”. 

418 Publicado pelo Ir. Agustín Carazo, postulador sob o título Testemunhos sobre Marcelino Cham-
pagnat. Pesquisa diocesana, Roma, 1991. 

419 Chronologie Mariste. Casa Geral, 2010
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Além do mais, a situação político-religiosa da França tornou-se bem menos fa-
vorável: as congregações foram destruídas em 1903-1904; a lei de 1905 separou
Igreja e Estado e, pouco depois, as relações diplomáticas entre a França e a Santa
Sé se romperam. A glorificação de um educador tornou-se menos urgente, e a
beatificação de Joana d’Arc, em 1909, será um melhor meio de encorajar a resis-
tência católica ao Estado leigo.

Em 22 de outubro de 1907, o Ir. Candidus, procurador e vice-postulador, co-
munica ao Capítulo Geral o estado da causa:

Após a introdução da Causa de nosso Venerável Fundador em 1896, Roma or-
denou a confecção do Processo apostólico que foi introduzido em Lyon e, portanto,
o dossiê foi levado à Sagrada Congregação dos Ritos em julho de 1899 pelo Ir.Cli-
maque, assistente geral. O desenrolar deste processo, para efeito de reconheci-
mento da validade, durou um ano inteiro. Em seguida, o mesmo processo foi re-
metido ao advogado da causa para a composição do Sumário; e assim se passaram
cinco anos ao fim dos quais, o Sumário impresso pode ser remetido às mãos do
Promotor da Fé.

Em 1907 o Instituto aguarda, portanto, as versões do Promotor da Fé sobre a
heroicidade das virtudes, que o advogado da causa refutou ao longo de três reu-
niões da Congregação: a ante-preparatória, a preparatória e, enfim, a geral. Os
dois milagres que deviam ser apresentados devem passar pelo mesmo procedi-
mento antes que o Santo Padre decida a beatificação solene. 

A dificuldade maior: a falta de “bom milagre”

Os favores atribuídos a Champagnat constituem, de agora em diante, um tema
frequente das circulares, mas nenhum era capaz de resistir a um processo420. Na
sua circular de 2 de fevereiro de 1909, relatando sua viagem a Roma em dezembro
de 1908, o Ir. Stratonique constata que os prelados que se ocupam da causa lhe
declararam unanimemente “que ela se apresenta nas melhores condições”. Mas
eles acrescentam: “Tendes vós bons milagres para apresentar?”.

É verdade que o processo sobre a heroicidade das virtudes avança: a Congre-
gação ante-preparatória aconteceu favoravelmente em 3 de maio de 1910. Antes
dessa passagem delicada, o Ir. Stratonique pediu “uma espécie de cruzada de ora-
ções”, incluindo alunos e pais de alunos “para fazer uma santa violência ao Céu
pela intercessão do Venerável a fim de obter os dois bons milagres que exige a Sa-
grada Congregação dos Ritos”.

420 Na Circular de 27 de dezembro de 1899 (Circulaires, T. 9, p. 488), uma comissão eclesiástica
reuniu-se em L’Hermitage em 9 de novembro para interrogar as testemunhas sobre a cura da Senhora
Malaure, irmã do pároco de Valbenoîte, curada sobre o túmulo do Pe. Champagnat. Mas as esperanças
de reconhecer o milagre ficarão desapontadas.
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O esforço deverá ser acompanhado “pela difusão do volume dos panegíricos,
de diversas edições de sua Vida, e notadamente da síntese em 54 páginas421 que
acabamos de mandar editar”. É preciso retomar as novas imagens “e, sobretudo
aquela onde o Venerável é representado catequizando”422. Implementando todos
estes esforços, o Ir. Stratonique espera ainda uma beatificação do Pe. Champagnat
para o centenário do Instituto, em 1917. 

Favores atribuídos a Champagnat; 
Novenas e imagens-relíquias

Desde 1892, as Circulares423 publicaram algumas histórias de curas. Em seguida,
de dezembro de 1897 à circular de 15 de agosto de 1920424, vinte e duas Circulares
levavam a rubrica “Favores atribuídos à intercessão do Pe. Champagnat”425. En-
contramos aí quase uma centena de histórias, a maioria em forma de cartas. As
numerosas narrações de cura desenrolam-se sistematicamente assim: um Irmão,
uma criança da escola dos Irmãos, ou uma família ligada a ela, sofre de uma
doença grave, que os médicos não conseguiam curar, e que conduziu o doente às
portas da morte. Por pedido de um Irmão, ou sob a iniciativa de um deles, mais
raramente por iniciativa pessoal, uma imagem-relíquia426 é colocada sobre a parte
doente ou sob o travesseiro do paciente, enquanto uma novena era feita, em
união com uma escola ou uma comunidade de Irmãos. No decorrer da novena,
acontecia uma melhora e algumas vezes uma cura muito rápida.  É preciso destacar
também uma dezena de graças de proteção particular, de solução de problemas
temporais (quatro ou cinco), de conversões, notadamente perto da morte. 

Algumas são pitorescas, como o sucesso em um exame, atribuído à Champag-
nat, graças a uma imagem colocada em um mata-borrão, acompanhada de uma
invocação oral427. 

Uma geografia dos testemunhos

Pode-se falar também de uma geografia destes testemunhos. Uma sondagem
rápida indica: 

421 Trata-se da Petite Vie illustrée du Vénérable Champagnat anunciada em novembro de 1908 (Cir-
culaires, T. 9, p. 333 e 374). 

422 Circulaires, T. 9, p. 356. Circular de 2/2/1909.
423 Notadamente em 27 de dezembro de 1892 e em 1° de janeiro de 1895.
424 Ela relata a celebração do decreto da heroicidade das virtudes de Champagnat.
425 Os momentos de ausência prolongada desta rubrica são então altamente significativos: entre

29 de dezembro de 1902 e 19 de março de 1908, o Instituto estava condenado ao exílio e à seculari-
zação; depois de 2 de fevereiro de 1914 a 2 de janeiro de 1917, num contexto de guerra.

426 Numerosos testemunhos dizem que a relíquia é um fragmento do cinto (de flanela) de Champagnat. 
427 Circulaires, T. 9, p. 372. Circular de 10/10/1898.
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França: 32 (dos quais 1 na Argélia)
Canadá: 12
Espanha: 10
Oriente Médio (Síria-Líbano, Egito, Constantinopla): 10
Nova Caledônia: 3
México: 3
Arlon (Bélgica): 2
No mundo anglofônico, os favores parecem mais dispersos: 
Dundee (Escócia) 1; 
Austrália 1; 
Suva (Fiji) 1; 
Roma (Basutolândia) 1; 
Aden 1; 
Poughkeepsie (USA): 1. 
Terminamos com nada mais que um total de 6 narrações. 
Nenhum testemunho proveniente da Argentina, nem do Brasil, e 
a Colômbia enviou apenas um só. 

Para a França, onde a secularização entravava a difusão da causa, a grande
maioria dentre eles vem da antiga província de L’Hermitage. É necessário atribuir a
estes contrastes um grande significado? Constatamos pelo menos que há uma nítida,
mas quem sabe,desigual internacionalização da devoção ao Pe. Champagnat. 

Um santo pacífico e protetor dos educadores

Outro fato parece-me mais perturbador: aparentemente, a Guerra de 1914-18
em nada impulsionou a grande quantidade dos Irmãos mobilizados a invocarem
a proteção do Pe.  Champagnat428. Ao estudar as cartas dos Irmãos durante esta
Guerra, já havia constatado uma devoção ao Instituto mais que ao Fundador.
Mas, talvez, eles consideravam Champagnat como um santo especializado na
ajuda aos educadores e aos alunos e que pouco tinha a ver com a vida militar. É,
então, um leigo, pai de dois filhos, Jean Resséjac, que, em 1917, pede uma ima-
gem-relíquia a fim de ser preservado nos combates429. Da mesma forma, é uma
mãe de família, originária de Beaucamps, muito provada pela guerra que a forçou
ao exílio, que invoca Champagnat para ser curada de uma ferida no braço, a fim
de que ela pudesse se ocupar de seus filhos430. 

428 Eu não encontro sequer uma narração de Irmão, sobre este assunto, na circular de 2 de fevereiro
de 1918.

429 Ele não procura este favor para ele mesmo, mas em vista de educar sua família (C. de 2/2/1917). 
430 Circulaires, T. 14, p. 263. Circular de 19/03/1919.
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Como coordenar três concepções de milagre? 

O Irmão Procurador e os Superiores recomendaram obter os atestados médicos
em caso de cura. É o que recorda o Ir. Adriano José de Alicante431 solicitando uma
imagem-relíquia de Champagnat porque “Roma pede milagres de primeira ordem”.
Mas, seguidamente, as narrações contentam-se em testemunhar publicamente
sobre uma graça recebida, assim como ela é. Os atestados médicos que acompa-
nham as narrações são, portanto, raros e, na maioria dos casos, muito sucintos.
Pouco a pouco, no entanto, testemunhamos o encontro de uma cultura religiosa
e de uma cultura científica; e, durante o período de 1917-1919, encontramos
cinco atestados médicos, mas para as curas, em geral, respondem mal segundo os
critérios romanos432. 

Em suma, há aí uma real dificuldade para coordenar três culturas muito dife-
rentes: a dos médicos; a de um cristianismo, sumamente popular, levado a inter-
pretar as curas como sinais do céu; e a dos juristas da Sagrada Congregação dos
Ritos que não querem endossar nada sem consideração cuidadosa. E, finalmente,
é o obstáculo jurídico que é o mais difícil de superar. Na circular de 2 de fevereiro
de 1912, um relatório do Ir. Candidus lembra que “A Sagrada Congregação dos
Ritos é muito exigente sobre este ponto e ela rejeita seguidamente milagres que
uma equipe médica não hesitaria aprovar”. Assim, apesar de numerosas narrações
de favores obtidos, dos quais alguns são bastante impressionantes, o Instituto não
chega a apresentar “bons milagres”, como dizem os consultores romanos. 

Dificuldades no processo de heroicidade das virtudes

Mas o reconhecimento da heroicidade das virtudes é uma prova tensa e mais
imediata. E o Ir. Candidus informa ao Instituto que, em 12 de março de 1912, terá
lugar a Congregação preparatória sobre a heroicidade das virtudes, decisiva para
ele, “porque na Congregação geral, diante do Papa, faz-se somente o resumo da
questão”. E ele advertiu: “Os juízes só darão um voto afirmativo somente quanto
o advogado da causa tiver dissipado todas as dúvidas e posto em plena luz a san-
tidade do Venerável”. 

Em vista do sucesso desta congregação de importância capital, cada comunidade
deverá fazer uma novena de orações compreendendo Veni Creator e Ave Maris
Stella, no início da oração da tarde. Nas casas providas de uma capela terá lugar
uma bênção do Santíssimo Sacramento com o canto desses seus dois hinos. Por
outro lado, até o centenário do Instituto, terminaremos o oferecimento da jornada
ao Sagrado Coração “em particular pelas intenções do Apostolado da Oração, do
Instituto, como preparação ao Centenário e pelas nossas causas de Beatificação”.

431 Circulaires, T. 14, p. 41. Circular de 02/02/1917.
432 E um só é verdadeiramente detalhado: a cura de um juvenista de Carrión de los Condes

(Circular de 19/03/1919). 
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Mas a congregação preparatória não transcorreu favoravelmente: “dois ou três
consultores […]apresentaram dificuldades433”. E será preciso “esclarecer certos
pontos históricos da vida de nosso Venerável Padre Champagnat”. É na ocasião da
cerimônia solene do decreto de heroicidade das virtudes, em 1920, que o discurso
do Papa Bento XV dá o fundamento da dificuldade: 

Falou-se que o Venerável Champagnat foi demasiado severo, demasiado rigo-
roso, e a lembrança de sua conduta pareceu, para alguns, motivo suficiente para
pôr em dúvida a heroicidade de suas virtudes. Mas o Divino Mestre armou-se de
açoite contra os profanadores do templo. Marcelino Champagnat não devia ele
armar-se de uma santa intransigência contra aqueles que ousassem profanar o
templo vivo de Deus?

O Ir. Postulador e Monsenhor Salotti, o advogado, tiveram, portanto, que res-
ponder a uma objeção concernente aos desligamentos severos de dois postulantes
por atentar contra os bons costumes434. Sublinhando o rigor dos processos romanos,
antes da congregação de 1912, o Ir. Candidus parece ter preparado o Instituto
para uma decepção. 

A morte do Cardeal Ferrata, titular da causa, vai também retardar o processo.
Em sua circular de 24 de maio de 1916, o Ir. Stratonique espera ainda “sem
tardar” uma congregação se pronunciando favoravelmente sobre a heroicidade
das virtudes do Fundador; mas ele reconhece que “as preocupações causadas
pelos terríveis acontecimentos que se desenrolam depois quase dois anos, têm,
sem dúvida, desviado um pouco nossa atenção sobre esta cara causa de beatifica-
ção”. Mas ele anuncia um grande esforço de propaganda pela imagem e o livro. 

Flexibilização de Roma sobre a heroicidade das virtudes

A promulgação do novo Direito Canônico, em 1917, contribuiu, também,
para retardar os procedimentos. Também a noção da heroicidade das virtudes
tem evoluiu. O Dictionnaire de Spiritualité435 nos ensina que se começa a falar
de heroicidade das virtudes com a causa de Santa Teresa de Ávila, no começo
do século XVII436 e que este critério será sistematizado por Bento XIV,na metade
do século XVIII. Mas este conceito de “virtude heróica”, demasiado inspirado
no culto dos heróis antigos, trouxe problema, tanto que ele não foi compensado
pela inclusão da fidelidade ao dever de estado, à qual Bento XIV fez apenas
alusão.

433 Circular de 2 de fevereiro de 1915. Ela evoca as causas dos Padres Maristas: Chanel, Colin, o
Pe. Ducharne, Blaise Marmoiton. 

434 Ir. João Batista Furet, Vida de José Bento Marcelino Champagnat, Edição do Bicentenario, 2°
parte, cap. 13, p. 384-385.

435 Diccionaire de Spirtualité, T. 7/1, colunas 337-343)
436 No capítulo 31 de sua Vida, escrita por ela mesma, afirma: “é preciso mais coragem a uma

alma que ainda não está perfeita a seguir o caminho da perfeição do que suportar um martírio 
rápido”.
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Em 1916, Bento XV declarou, a propósito da causa de um Frade menor, que “o
cumprimento constante e exato dos deveres de seu estado” foi heróico. E,em 11
de abril de 1920, a Congregação dos Ritos fez sua esta doutrina. É o que dirá o
Papa no seu discurso de reconhecimento da heroicidade de Champagnat, em 11
de julho de 1920 437: “… a vida do Venerável Champagnat deve ser estudada à luz
da missão que lhe foi própria”. Sua severidade, portanto, foi justificada pelo seu
dever de fundador e de educador438. 

Proclamação da heroicidade das virtudes: 
um momento decisivo 

A Circular de 15 de agosto de 1920 relata, em detalhe, a proclamação do de-
creto da heroicidade das virtudes em 11 de julho. O Conselho Geral viajou a
Roma para a ocasião. Como o Postulador da causa é o Pe. Copéré s.m., é ele que
se dirige ao Papa, durante a cerimônia, em nome dos Padres e dos Irmãos Maristas.
E ele apresenta Champagnat como membro da Sociedade de Maria e, segundo J.
C. Colin, mais que como fundador dos Irmãos.

A resposta do Papa, fundada sobre a sentença bíblica “Attendite a falsis prop-
hetis” (guardai-vos dos falsos profetas), exalta, ao contrário, a missão educativa
como profecia da verdade face às doutrinas perversas. Mas, sobretudo, ele situa o
Pe. Champagnat como fundador dos Irmãos Maristas, sem fazer grande caso de
sua pertença aos Padres Maristas. Um obstáculo maior foi superado; e Roma in-
terpretou claramente o servo de Deus como educador e fundador. Mas a questão
dos milagres permanece.  

Uma longa paciência

Em 1932, o Ir. Emery constata diante do Capítulo que muitos favores atribuídos
à intercessão do Pe. Champagnat não foram guardados. Uma só mudança impor-
tante aconteceu: o Ir. Candidus, falecido em 1924, foi substituído por ele, em 14
de janeiro de 1926.  E, sobretudo, em 17 de outubro de 1928 o Pe. Copéré, pos-
tulador, tendo que deixar Roma439, a causa do Pe. Champagnat foi confiada intei-
ramente aos Irmãos Maristas. 

437 Circulaires, T. 14, p. 370. Circular de 15/8/1920.
438 Em um relatório de 15 de março de 1919 (Circulaires, T. 14, p. 256. Circular de 19/3/1919) o Ir.

Candidus anuncia que o dossiê para a congregação geral sobre a heroicidade das virtudes está prestes
a ser distribuído aos consultores para uma decisão final na presença do Papa. 

439 Volume 12 das Atas do Conselho Geral. Em 22 de junho de 1928, o Conselho assinala que o
Pe. Grimal, que substitui o Pe. Copéré, propôs o Ir. Emery como postulador da causa do Pe. Champagnat. 
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Esta decisão, conforme a interpreta-
ção do Papa em 1920, dá mais liber-
dade ao Ir. Emery que, no fim do seu
relatório, inquieta-se com a falta de mi-
lagres: “Estou persuadido de que nós
não desejamos bastante sua glorifica-
ção”.  E ele se deu conta, de fato, que
a paciência do Instituto foi posta à
prova. Sob sua liderança, o Capítulo re-
comendará: a criação, nas escolas, de
um “dia do Venerável Pai”, um sábado
por semana ou por mês. No aniversário
de seu falecimento, 6 de junho, será
estabelecido um dia “verdadeiramente

santo” com comunhão e conferência ou catecismo sobre o V. Pai, acompanhado
de uma pequena oferta voluntária para a beatificação.  

Mas, é tempo de lembrar que os Irmãos Maristas trabalham, há muito tempo,
na causa do Ir. Francisco, da qual o Ir. Candidus foi o primeiro postulador. 

A causa do Ir. Francisco que avança lentamente

A introdução da causa do Pe. Champagnat, em 1896, encorajou os superiores
a trabalharem naquela de seu sucessor. Com o pedido do Ir. Teofânio, o abade
Ponty, capelão da casa provincial de Lacabane, escreveu em 1897-99 uma Vie du
Frère François com base nos seus escritos440. Os acontecimentos de 1901-1903
retardaram o projeto, mas, em 1909, o Ir. Stratonique441 decide levar adiante. Por
outro lado, Monsenhor Salotti, advogado da causa, trabalha já em redigir os artigos
fundamentais da biografia canônica. Quanto aos Irmãos, que eles recolham os es-
critos do servo de Deus e apresentem seus testemunhos: “Que não tenham medo
de dar muitos detalhes: aquilo que parece pequeno pode, por vezes, ter uma
grande influência no sentido que podem complementar aqueles dados por outros”.
Em 24 de fevereiro de 1910, o Ir. Marie-Junien442 torna-se o muito ativo vice-pos-
tulador da causa do Ir. Francisco443. Em 20 de junho de 1910 é constituído o
tribunal do ordinário. E, agora, nas circulares, o título “Nossas causas de beatifi-
cação” substituirá o anterior “Causa do V. Pe. Champagnat”.

Não é fácil seguir as peripécias da causa entre Roma e Lyon, e eu não pretendo
indicar os detalhes aqui. Em 18 de maio de 1912 o processo do ordinário é levado

440 Publicado por Vitte, em Lyon, em 1899, 338 p. Ver a carta-prefácio do pároco Ponty. 
441 Circulaires, T. 11, p. 393. Circular de 25/4/1909.
442O relatório do Ir. Candidus, na circular de 2 de fevereiro de 1916, anuncia o falecimento do Ir.

Marie-Junien e faz seu elogio.
443 No entanto, é com a colaboração do Pe. Copéré que são preparados os artigos da biografia ca-

nônica.
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para Roma. Em seguida, o processo
se perde em meio aos meandros
dos processos romanos e também,
certamente nos atrasos devido à
guerra. Acontece também a reforma
do Direito Canônico, em 1917. Em
24 de maio de 1922, o Ir. Stratoni-
que é nomeado vice postulador e,
em agosto, começa em Lyon o pro-
cesso apostólico, finalmente termi-
nado e levado a Roma em 24 de
abril de 1924 em vista da introdu-
ção da causa.  

A Circular de 25 de dezembro
de 1934444 recorda-nos que em 13
de março de 1931 o dossiê com-
pleto foi remetido ao promotor da

Fé para “animadversions” e resposta do advogado e que o decreto de introdução
da causa foi publicado em 14 de novembro de 1934. Mas o título de Venerável
não foi, portanto, obtido para o Ir. Francisco: em conformidade com novo Direito
Canônico, é preciso que ele passe pela prova da heroicidade das virtudes, que só
será alcançada em 4 de julho de 1968, e passará bastante desapercebida no am-
biente pós-conciliar. 

A causa do Ir. Francisco foi, também, em parte retardada por aquela do Pe.
Champagnat, como o diz, com simplicidade, o Ir. Emery, em 1932: “…o Venerado
Irmão não queria que nós nos ocupássemos tanto dele, mas particularmente do
Pe. Champagnat que ele amou e venerou em toda sua vida”. 

Importância da função de procurador-postulador

Os processos de canonização não devem ocultar uma realidade fundamental
na vida do Instituto: com a instalação do colégio San Leone Magno e a criação da
função de Procurador junto à Santa Sé, os Irmãos Maristas estabeleceram com o
Papa e a Cúria uma ligação permanente. Eles estão, sem dúvida, no centro mesmo
da cristandade, uma congregação reconhecida, que terminou sua emancipação
dos Padres Maristas, notadamente pela nomeação do Ir. Emery como postulador
da causa do Pe. Champagnat. 

Nomeado pelo Conselho Geral, o Procurador é submetido a uma nova no-
meação a cada três anos, mas ele permanece também por longo tempo no cargo,
como os Assistentes, porque é um posto que exige um encarregado estável. É,
portanto, um super-Assistente mais que um quase Assistente. O Ir. Marie-Urbain,

444 Circulaires, T. 17, p. 315-326. Circular de 25/12/1934.
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falecido prematuramente em 1898, teve apenas o tempo
de se iniciar neste novo encargo. É verdadeiramente o
Ir. Candidus, procurador até 1924, que criou uma função
que o Ir. Emery assumirá em seguida, de 1925 a 1948.
Após o Ir. Alessandro (1949-1979), os Procuradores per-
manecerão menos tempo no cargo445. 

No Capítulo de 1946, o Ir. Emery ressaltou, com hu-
mor, seu “cargo” de Procurador-geral que não faz dele,
como pensam alguns, “un coq en pâte”446. É verdade, o
Instituto vai bem: as relações com os outros Institutos de
Irmãos e outras congregações são cordiais. À parte “o
recurso dos Irmãos espanhóis contra o Rabat”, há pouco
negócios internos para Roma. O Instituto aí é conhecido
favoravelmente por meio do Colégio São Leone Magno:
900 alunos, divididos em 27 classes, das quais 6 para o
ensino primário e 21 para o ensino secundário. Ele tem “a fama de ser um dos
mais sérios para o ensino”. Sua capela é uma pequena catedral “construída por
motivo da Beatificação do nosso Venerável Pai”. A Procuradoria-Geral, que ocupa
uma parte do primeiro andar, é reconhecida juridicamente pelo governo italiano.
Por esta razão, ela é propriedade do próprio Colégio. Como ele teve que ceder
uma parte de seus quartos, ele se encontra muito apertado. Em todo caso: 

O Procurador-Geral atual faz tudo que está a seu alcance para não romper as
belas tradições criadas por seu predecessor, o venerado Ir. Candidus, que tinha todas
as portas abertas tanto no Vaticano como nas diversas Congregações Romanas. 

Finalmente “uma das maiores dificuldades do Procurador-Geral são as comis-
sões de todo gênero que chegam de todos os lados e que fazem dele, seguramente,
o primeiro comissionário do Instituto”. 

A situação das causas em 1946

Enquanto seu relatório sobre as causas de beatificação no Capítulo de 1932
foi, muitas vezes, bastante confuso, o Ir. Emery deu uma descrição clara, e por
vez pitoresca, dos vários procedimentos que enfatizam a paciência necessária: há
mais de 800 causas pendentes. E ele conclui: “É uma competição onde aqueles
que trabalharam mais nem sempre chegam primeiro”.

Como a causa do Pe. Champagnat foi pouco alterada, ele descreveu os pro-
gressos daquela do Ir. Francisco após a introdução da causa em Roma. O Cardeal
Maurin, em 17 de outubro de 1935, constituiu o Tribunal apostólico e, em 25 de

445 O Ir. Leonard Voegtle apenas passou (1979-1981?). Ir. Agustín Carazo (1981-1991); Ir. Gabriele
Andreucci (1991-2002), F. Giovanni Bigotto (2001-2010)

446 Um homem levando uma vida tranquila. 
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setembro de 1936, a ata de encerramento foi assinada depois levada a Roma pelo
próprio prelado que falou ao Ir. Emery: “Em Roma não iremos tão depressa”. Em
1946 o Sumário da «positio» será entregue nas mãos do Advogado depois do Pro-
motor-Geral da Fé. Estamos ainda longe do decreto da heroicidade das virtudes.
Quanto aos milagres…

Com a causa do Pe. Champagnat há assim mesmo, algo novo, uma vez que
dois milagres estão em exame: aquele da Senhora Grondin, dos Estados Unidos,
curada de um câncer em 1939, e de um jovem Malgache, Jean Ranaivo, recupe-
rando-se de uma meningite cérebro-espinhal em 1941. Nós sabemos que estes
dois milagres permitirão a beatificação de M. Champagnat em 29 de maio de
1955. Mas, em 1946, o processo estava apenas em seu início e o Ir. Emery mos-
tra-se prudente447. No entanto, ele não expressa mais a inquietude de 1932, como
se tivesse a boa esperança de ter finalizada uma causa da qual se ocupa a mais de
vinte anos. 

O Ir. Alfano: uma causa um tanto surpreendente

Um pouco mais tarde, virá
juntar-se às causas antigas esta
do mestre de noviços da antiga
província de St Paul, depois da
nova província da Itália, nascido
em 1873 e falecido em Ventimi-
glia no dia 1° de março de 1943.
A abertura tão rápida de um pro-
cesso de beatificação, pouco
tempo após a morte do servo de
Deus, parece tanto mais sur-
preendente por jamais ter sido
superior maior e relativamente
pouco conhecido na congrega-
ção. Em todo caso, em 1949 o
bispo de Ventimiglia publica um
decreto pedindo para recolher os
escritos do servo de Deus e o
processo diocesano começa em
3 de julho de 1951. 

447 O processo da cura da Senhora Grondin se deu na diocese de Portland, em 1948; e o de Jean
Ranaivo na diocese de Antsirabe, em 1947. 
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Uma iniciativa do Conselho Geral 

O Conselho Geral (Registro 16) em sua sessão de 18 de setembro de 1948 opta
por: “o eventual processo sobre a vida e as virtudes do Ir. Alfano da província da
Itália, sobre o qual o Ir. Secretário escreverá ao Ir. Provincial”. Desde 20 de
setembro de 1948448 o Ir. Avit, secretário-geral, tem escrito ao Ir. Sebastiano, pro-
vincial da Itália, para convidá-lo a contatar as autoridades eclesiásticas e a encontrar
um postulador ativo. E ele acrescenta: 

Pessoalmente, por ter tido contatos bastante íntimos com o Irmão Alfano, estou
convencido que é a vida de um santo religioso que nós não devemos deixar desa-
parecer no esquecimento, como daqueles tantos outros virtuosos discípulos do
Venerável Padre Champagnat dos quais não conheceremos o esplendor sobrena-
tural a não ser no outro mundo.

Em novembro de 1948, na revista provincial “Em família”, o Ir. Sebastiano fez
o elogio ao Ir. Alfano, modelo de “vida de fé” e de fidelidade à regra. Mas a causa
não tem a unanimidade entre os Irmãos. “Os que conheceram apenas superficial-
mente o Ir. Alfano, podem tê-lo taxado de rígido, mas os que viveram em sua inti-
midade puderam dar-se conta de que ele não foi rígido, mas terrivelmente ló-
gico”…

A introdução da causa do Ir. Alfano tem, portanto, por origem o desejo do
Conselho Geral, e mais particularmente do Ir. Avit, de santificar um tipo de Irmão
capaz de uma grande fidelidade em meio às perturbações do século. As Circulares
de 8 de dezembro de 1954 e de 24 de maio de 1956 dão-nos detalhes provenientes
do Ir.  Martino Giuseppe, Vice-Postulador, sobre o andar do processo. Daí deduzi-
mos  que a pesquisa do ordinário de Vintimiglia começou em 7 de abril de
1949449, e que no fim de 1954 ela terminou. Um detalhe interessante é preciso
destacar: considerando que seus numerosos escritos não lhe pertencem, o Ir.
Alfano nada destruiu. Uma seleção dos seus papéis, reunidos em 1950, encheu
uma mala de boa dimensão. O Ir. Luís Di Giusto450 fala de 263 cartas e de 96 ca-
dernos totalizando 7.000 páginas. Finalmente, em 22 de outubro de 1956, todos
os documentos são levados à Sagrada Congregação dos Ritos. 

O Bulletin nº 190 dá-nos, de maneira um pouco desordenada, o estado da
questão em 1963. O cardeal Aloïs Masella foi nomeado titular da causa em 13 de
janeiro de 1959. Teólogos examinaram os escritos do servo de Deus e esperamos
o decreto que os aprove. A publicação da Vida do Ir. Alfano, em 1963, pelo Ir.
Henri-Noé (Marcel Colin) sob o título La voie droite, (Genval, 1963), obra da qual

448 Bulletin de l’Institut, n. 190 de abril de 1963, celebrando o 20° aniversário da morte do Ir. Al-
fano.

449 Mas, no Bulletin de l’Institut, n. 160, diz-se que o processo ordinário começou em3 de julho de
1951. 

450 Ir. Luís Di Giusto, História do Instituto dos Irmãos Maristas. trad. Salvador Durante e Aristides
Zanella. São Paulo: FTD, 2007. p. 213-214)
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falei em outro capítulo, é considerada como ajuda à introdução de uma causa
contestada por alguns. 

Em seguida, esta desaparece em meio às problemáticas do Instituto e leva sua
própria vida. Os Capítulos de 1958, 1976, 1985 não dizem nada sobre ele, e as
revistas do Instituto quase nada. No entanto, em 22 de janeiro de 1991, a heroici-
dade das virtudes tendo sido reconhecida, o Ir. Alfano é declarado venerável. 

A irrupção massiva do martírio nas causas de beatificação

Até 1934, se o Instituto conheceu muitas situações perturbadas e se numerosos
Irmãos arriscaram suas vidas, os mártires foram raros. Em julho-agosto de 1900
por ocasião da revolta dos boxers, os Irs. Jules-André, Joseph-Félicité, Marie-Adon
e o postulante Paul Chen foram mortos. Sua causa, confiada aos Lazaristas, foi
pouco evocada nas Circulares451. Em 25 de fevereiro de 1906, em Nan-Tang
(China), cinco Irmãos são massacrados pela população: um mandarim suicidou-
se no meio deles, eles foram acusados de assassinato. Estes mortos inauguram, de
certa forma, um século XX particularmente violento. 

Em 1909, o Ir. Lycarion, (um suíço) é assassinado por ocasião da “semana trá-
gica” de Barcelona. Embora ele seja o protomártir da Espanha, seu processo dio-
cesano de beatificação não estará concluído, e sua causa introduzida em Roma
apenas em 1967452. O segundo mártir será o Ir. Bernardo, assassinado em Barruelo,
no tempo perturbado da República, durante a revolução das Astúrias, em 6 de ou-
tubro de 1934. Seu processo diocesano é instruído em Burgos, em 1945-1948.
Mas a causa se arrasta (como a do Ir. Lycarion) e o processo romano termina
apenas em 1990. O decreto sobre o martírio será pronunciado em 2004453.

Do seu relatório ao Capítulo de 1946, o Ir. Emery tinha terminado com algumas
palavras sobre “nossos Mártires da China” e “nosso Mártir de Barruelo” do qual o
Processo do Ordinário para o reconhecimento do martírio havia terminado. É sig-
nificativo que, nesta data, ele ainda não evoque os 175 mártires da Espanha dos
anos 1936-39. Os tempos ainda são recentes, a Espanha Marista está em plena re-
cuperação e as circunstâncias político-religiosas são pouco favoráveis. 

451 Ao contrário, sua lembrança mantém-se felizmente nas revistas do Instituto. O Ir. Giovani
Bigotto publicou, em 2011, um fascículo intitulado Mártires da China em 1900. A perseguição dos Bo-
xers que faz um apanhado sobre o estado da causa. 

452 Ir. Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas, Martirológio Marista da Espanha, 1909-1929, p. 29. 
453 Conforme o esquema Messagem n. 36, setembro de 2007, p. 121.
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Os mártires da guerra civil espanhola (1936-1939)

Este conflito, que começou em 18 de julho de 1936, promove a anarquia e os
piores excessos. Em Barcelona, cem Irmãos foram reunidos em vista, disseram-
lhes eles, de serem evacuados para Marselha. Mas, na noite de 7 para 8 de outubro
de 1936, vítimas de traição da Federação anarquista, os Irs. Laurentino, Virgílio e
44 outros Irmãos foram massacrados no cemitério de Montcada, em Barcelona. O
processo diocesano teve lugar em 1963-69. O processo romano terminou em
1990, e o decreto sobre o martírio foi adquirido em 18 de dezembro de 2006. A
beatificação do Ir. Bernardo, Ir. Laurentino e seus companheiros foi comemorada
em Roma, em 28 de outubro de 2007.

Trata-se, de alguma forma, de processos re-
lativamente simples, relacionados com indiví-
duos ou grupos específicos. Além disso, o pro-
cedimento romano não exige milagres, mas a
prova do martírio. No entanto, em vinte lugares,
pequenos grupos de Irmãos tinham sido assas-
sinados e era preciso, num primeiro momento,
agrupar as outras causas em um pequeno nú-
mero de dioceses:

n Lleida (1946): processo do Ir. Crisanto,
assassinado em Tartareu, próximo de Las
Avellanas. 

n Urgell (1947): o Ir. Aquilino e seus três
companheiros assassinados em Las Avel-
lanas. 

n Saragoça (1957): Ir. Cipriano e 29 Irmãos
das comunidades de Toledo, Valência,
Vic, Rabadesella, Badajoz.

n Madri (1969): Ir. Guzman, seus 39 com-
panheiros e 2 Leigos provenientes de
aproximadamente quinze lugares dife-
rentes. 

Finalmente, em 31 de julho de 1989, o Ir. Agustin Carazo sendo postulador,
todas as causas foram unificadas em uma só. O decreto de beatificação foi assinado
em 3 junho de 2013 e sua celebração aconteceu em 13 de outubro do mesmo ano.

O Ir. F. Mariano Santamaría, vice-postulador das causas espanholas, não es-
conde quantas barreiras foi preciso enfrentar para concluir as causas dos mártires
espanhóis454. Entre outras coisas, ele observou “a desaceleração que ocorreu du-
rante o pontificado do Papa Paulo VI” (1963-78), mas também a divisão dos Irmãos

454Messagem, n. 43, dezembro de 2013, p. 129. 

99. “Positio” do Irmão Crisanto e
seus companheiros.
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da Espanha quanto à oportunidade da introdução destas causas a ponto de o Ir.
Basílio ter que incentivar os provinciais para a retomada dos trabalhos.

As explicações do Ir. A. Carazo455

O Ir. Mariano fez uma referência velada a uma moratória do Papa Paulo VI em
1964, preocupado em evitar interpretações políticas, após o regime de Franco, e
também para não ir contra os documentos conciliares com base em uma visão de
Igreja- comunhão. Como resultado, as causas de seis processos dos Irmãos da Es-
panha foram bloqueadas e dormiram nos arquivos da Congregação para as Causas
dos Santos (novo nome da Congregação dos Ritos).

Na Espanha, a memória dos mártires havia experimentado várias fases. Em
1940, numerosos trabalhos de recolhimento das fontes tinham sido empreendidos
nas províncias. Mas, na medida em que desapareciam os contemporâneos dos Ir-
mãos assassinados e o contexto político mudado, foi uma espécie de autocensura
e a memória se desvaneceu.

É, portanto, somente a partir de 1983 que o Ir. Carazo foi capaz de reativar os
dossiês e incentivar os provinciais da Espanha a trabalhar nessas causas. A chegada
de João Paulo II ao pontificado mudou também significativamente a situação.

455 Parágrafo preparado para ajudar nas informações fornecidas pelo Ir. A. Carazo. 
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28. 

UMA POLÍTICA ICONOGRÁFICA 
E UM ESFORÇO DE PROPAGANDA

Nas páginas precedentes aludi a um fator fundamental das causas de beatifica-
ção: a divulgação da vida e das virtudes dos servos de Deus junto às massas
cristãs. É, portanto, um elemento fundamental do processo, uma vez que nenhuma
causa pode triunfar sem um grupo significativo e determinado, cultivando a me-
mória de uma pessoa santa, e continuar a invocá-la apesar da passagem do tempo.
Os superiores e especialmente os postuladores, têm, portanto, a tarefa de organizar
e incentivar a propaganda por todos os tipos de mídia: papel, imagem, estátuas...
Assim, os postuladores frequentemente tornam-se excelentes produtores e conhe-
cedores da tradição iconográfica do Instituto. Refiro-me principalmente ao trabalho
do Ir. A. Carazo “Tras la huellas de Marcelino Champagnat”, publicado pela pro-
víncia do Chile em 1999, que apresenta o registro iconográfico mais completo
que eu conheço456.  Inspirando-me, de certa forma, nesta aliança natural entre a
causa de beatificação e os meios de comunicação, e sem pretender ser exaustivo,
vou abordar as causas de beatificação em um ângulo que parece também revelador,
e menos austero do que a evolução dos processos propriamente ditos. 

Reeditar, traduzir e pesquisar um público mais amplo457

O Instituto não esperou o processo da beatificação do Padre Champagnat para
tornar conhecido pelo grande público, seu fundador e sua obra. A publicação de
sua vida, em 1856, é o primeiro ato desta política. Em seguida, são divulgadas
imagens mostrando seu retrato, utilizado em particular para a propaganda em
favor das obras dos juvenatos458. Na medida em que o tempo passa e se espalha o

456 É uma síntese das pesquisas Maristas, em particular do Ir. Pierre Zind, sobre nossas origens. O
autor nos ofereceu, por outro lado, uma iconografia Marista, muito rica e bem documentada, particu-
larmente sobre os retratos do Pe. Champagnat e sobre as estátuas da Boa Mãe. 

457 Eu não conheço a bibliografia sistemática das publicações maristas. O volume XIII das circulares
dá uma lista, mas sem título exato, datas, nem nomes dos editores. 

458 Sobre estas imagens, ver André Lanfrey, Os retratos do Pe. Champagnat no século XI em
Cadernos Maristas, n. 29, maio de 2011, p. 5-34. 
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Instituto, edições antigas da literatura maristas de 1850-70 estão sendo esgotadas
e precisa-se pensar em reedições e adaptações para um público mais vasto.

Em 1884, o Conselho geral analisa uma edição da Vida em inglês459; e em 6 de
março de 1885, ele discute uma Vida abreviada do Padre Champagnat, à qual
deve ser adicionado o retrato gravado e fotos dos lugares Maristas460. A tradução
para o inglês aparecerá em 1887 em um único volume, com o retrato do Fundador
e fotos de La Valla, L’Hermitage e Saint-Genis-Laval461. A Vida abreviada, espe-
cialmente para os alunos, será publicada apenas em 1896 sob a forma de um vo-
lume de 352 páginas ilustrado com vinte gravuras462. Em 1902 aparecerão as tra-
duções em italiano, alemão e português463.

Para os Irmãos e um público mais limitado, a Vida completa do Fundador é
reeditada em 1897, depois do seu acesso ao título de Venerável. A edição em
inglês parece ter um pouco inspirado no livro, agora em um volume de 647
páginas, decorado no início com um retrato do Padre Champagnat e gravuras in-
tercaladas ao longo do texto. Em 1911 será aprovada a impressão em espanhol464. 

A decisão de introduzir a causa de Champagnat forçou a visualização de uma
literatura mais atraente e mais popular. Também, em junho de 1887, o Ir. Eubert,
secretário-geral, pediu ao Sr. Léon Aubineau, editor de L’Univers, jornal de grande
circulação, muito católico e muito conservador, uma pequena biografia do Fun-
dador que irá aparecer no jornal, no final de 1890465. Mas esta biografia, mais li-
terária do que histórica, não irá satisfazer o Conselho que, em 24 de fevereiro de
1891 oferece uma Vida do Fundador mais abreviada, em 32 páginas, destinada
aos alunos das escolas. Traduções em espanhol e inglês são relatadas na circular
de 27 de dezembro de 1895 (c. VIII, p. 728466).

Finalmente, a propaganda marista pela biografia é feita de três modos: uma
Vida muito breve, uma edição abreviada (1896), e a Vida completa de 1897 que
os superiores são muito relutantes em traduzir467. No entanto, a partir de 1921, a
biografia de Champagnat por Dom Laveille, Vigário geral de Meaux e hagiógrafo

459 Deliberação do Conselho Geral, T. 3 (1880-1889) de 30/10/1884; T. 4, de 21/11/1890.
460 Sua publicação destinada aos alunos é anunciada na Circular de 19 de janeiro de 1885 (Circu-

laires, T. 8, p. 229).
461Life and spirit of J.B.M. Champagnat, Burns & Oates, 1887. No final, a obra oferece um apêndice

sobre o desenvolvimento do Instituto depois de 1840 e duas listas estatísticas sobre o pessoal e os es-
tabelecimentos.

462 Circulaires, T. 9, p. 41, 12 de junho de 1896. Carta do Ir. Teofânio ao M. Aubineau, em
10/02/1889 (Circulaires, T. 7, p. 580)

463 Deliberação do Conselho Geral, T. 6, 11/02/1902 e 20/02/1902.
464 Deliberação do Conselho Geral, T. 8, 15/12/1911.
465 Deliberação do Conselho Geral, T. 4, 21/11/1890.
466 Circulaires, T. 8, p. 728. Circular de 27/12/1895. Eu não encontrei a data da edição em francês. 
467 O conselho (Deliberação do Conselho Geral, T. 9 (1913-1919), em 12/03/1914) aceita uma tra-

dução pelas províncias da Espanha, mas sob a condição de ter o imprimatur.
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conhecido, rapidamente traduzido em várias
línguas, tende, cada vez mais, a substituir a
Vida escrita por João Batista468. 

Uma vez introduzida a causa, a conselho
do Pe. Nicolet, o Instituto publica um folheto
de propaganda sobre os “Favores atribuídos ao
Venerável Pe. Champagnat”, cuja primeira edi-
ção ocorreu em 1906, outra em 1912 e uma
terceira469 em 1924, com 10.000 cópias. O ob-
jetivo é claro470: 

“Divulgar tanto quanto possível, por meio
dos alunos das nossas escolas, pelos pais, pelos
pais dos Irmãos, por nossos Irmãos coletores,
por aqueles de nossos Irmãos que têm a missão
de recrutar vocações e por outros meios que
cada um pode encontrar na inspiração de seu
zelo. O essencial é que um grande número de
pessoas tenha conhecimento e esteja animada
a pedir com confiança as curas ou outros favores
por intermédio do Venerável Fundador. Eu tam-
bém recomendo a divulgação da imagem do
Venerável à qual é anexada uma relíquia”.

Estatuária e retrato

Para a estatuária, o Ir. Nestor já havia encomendado um busto de Champagnat
ao Sr. Montagny, escultor471, mas o Conselho não parece estar decidido a repro-
duzi-lo. No entanto, em 29/05/1890, ele aceita o busto de Sr. Zan, de St. Etienne,
e decidiu fazer cópias. Em 20/10/1891, ele dá a sua aprovação para uma estátua
de corpo inteiro, feita pelo Sr. Vermare, de Lyon, mas desde que a fisionomia se
aproxime o mais possível do retrato de Ravery. Finalmente a estátua de Vermare
será amplamente difundida. 

Sempre se esforçando para controlar a imagem de Champagnat, em
20/01/1897472 o conselho recusa um medalhão de Champagnat feito pelo Sr.
Picot, julgado muito pouco semelhante. E, finalmente, em 25 de maio de 1916473

468 O Instituto vai propor ainda por longo tempo a coleção do panegírico publicado em seguida às
celebrações do Venerável Champagnat, em 1896. O estoque parece difícil de vender. 

469 Deliberação do Conselho Geral, T. 11 (1922-1926), ao 4/11/1924.
470 Circulaires, T. 12, p. 166. Circular de 22/04/1912).
471 Deliberação do Conselho Geral, T. 3, (1880-1889) ao 12/12/1884.
472 Deliberação do Conselho Geral, T. 5, (1889-1897). Circular de 25/1/1887, Circulaires, T. 8, p. 327.
473 Deliberação do Conselho Geral, T. 9, (1889-1897). Circular de 25/4/116.

100. Retrato de Champagnat em que
aparecem, pela primeira vez, a
imagem de Maria, o livro das Re-
gras e o rosário junto ao fundador.
Quadro a óleo, provavelmente de
Silverio Capparoni. Parece que foi
encomendado por ocasião da in-
trodução oficial da causa de bea-
tificação em Roma, em 1896.
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somente reconhecerá um único tipo de busto: aquele da casa Borgagno de Turim.
A Circular de 24 de maio de 1916474 diz:

Por ocasião do Centenário, mandamos fazer, por um bom escultor de Turim,
um busto do Venerável Pai Fundador. É um bom trabalho. É de tamanho natural.
Após madura reflexão, decidimos no Conselho Geral que ele será adotado no Ins-
tituto, com a exclusão de qualquer outro. É para chegar a uma uniformidade ver-
dadeiramente desejável que tomamos esta decisão. Nós faremos executar certo
número de reproduções que serão colocadas à venda no Economato Geral. Além
disso, nós nos propusemos de fazer executar uma reprodução de meia altura. O
peso e as dimensões serão ajustados de tal forma que podem ser enviadas por en-
comenda postal.

Sobre os retratos, o Ir. Nestor foi também um
precursor: é sob seu curto generalato, em 1882,
que se realiza um painel do Ir. Wulmer475 que
parece não ter nenhuma posteridade. Quanto
aos retratos impressos, a circular de 18 de março
de 1905476 relata um grande, do tamanho 60 x
45 cm, e um mediano de 25 x 15. A de 24 de
maio de 1917 anunciou um retrato de cromoli-
tografia: “Ele tem a aparência de uma boa pin-
tura a óleo. As dimensões são 65 por 50 cm (...)
Nós desejaríamos que houvesse um em todas
as classes do Instituto.”

A propaganda por folheto 
e imagem

Estátuas, bustos e retratos de tamanho grande
são relativamente reduzidos em número e caros:
o grande meio de divulgação é a imagem de
pequeno formato. Desde 1892, o Ir. Philogone477

contatou um editor de Poitiers para edições ma-
ciças de modelos mais antigos. E, pouco a
pouco, o livro torna-se secundário na propa-
ganda do Instituto, em benefício do panfleto e

474 Circulaires, T. 13, p. 240.
475 Ele apresenta Champagnat na sua mesa de trabalho redigindo as Regras Comuns. Ver «Tras la

huellas… » p. 164 e 242. 
476 Circulaires, T. 10, p. 524-525. Circular de 18/3/1905.
477 Cartas administrativas 11405 e 11404)
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101. Busto “oficial” do padre Cham-
pagnat, feito em Turim (Itália), em
1917, por ocasião do primeiro
centenário da fundação do Insti-
tuto.
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da imagem. A circular de 02/02/1909 pede para espalhar o volume dos panegíricos
em honra de Champagnat, as várias edições da Vida “e incluindo o resumo de 54
páginas478 que acabamos de editar”. Também deve se espalhar “as novas imagens
e especialmente aquelas em que o Venerável é representado catequizando”. E o
Superior-geral mantém em sua posse imagens-relíquias que podem ser obtidas
mediante pedido.

Em 02/02/1911 o Ir. Superior evoca uma nova de imagem-relíquia a ser utilizada
em larga medida “entre pais e conhecidos dos nossos Irmãos, entre os pais dos
alunos nas escolas, entre as pessoas piedosas [...], em uma palavra, em todos os
lugares onde haverá razão para esperar algum milagre”. La Petite Vie illustrée du
Vénérable Fondateur, recentemente publicada, é também para divulgar quanto
possível. Finalmente, “as pequenas imagens (coloridas ou não), onde o Venerável
é representado catequizando, ainda existem em quantidade no Economato Geral”.
Na circular de 02/02/1914, o Ir. Stratonique diz que foram impressas cento e
trinta mil. Sobram ainda 12.000 cópias da La Petite Vie illustrée du Vénérable Fon-
dateur no Economato Geral, em Grugliasco, e 9000 do pequeno folheto intitulado:
Notice biographique sur le V. P. M. Champagnat et relations de faveurs obtenues
par son intercession.. Quanto às edições em espanhol, português, alemão e italiano
da Pequena Vida do Venerável, eles também estão espalhando “o máximo que
podem”.

A Circular de 24/05/1916479, anunciou que o Conselho Geral decidiu editar
um grande número de cópias de uma imagem do Venerável Fundador tendo atrás
uma oração pedindo a beatificação, aprovada pelo Promotor da Fé. E ele esboça
uma espécie de revisão dos esforços recente de propaganda, recordando as obras
disponíveis no Economato Geral:

1° Petite Vie illustrée du V. Père Champagnat, em francês: 10.000 cópias. 

2° Notice biographique et faveurs attribuées au Vénérable P. Champagnat:
6500 cópias. 

3° Nova imagem do Venerável Padre Champagnat catequizando: texto francês:
24.000; texto em espanhol, 2.500480.

4° Antiga imagem do Venerável Pe. Champagnat catequizando,  texto em ita-
liano: 7.000; texto inglês: 7.500; texto português: 8.000.

E o Ir. Stratonique acentua uma vez mais: “É preciso obter milagres! Quanto
mais a fé e confiança forem grandes, mais facilmente obteremos os favores solici-
tados”.

478 Trata-se de uma La Petite Vie illustrée du Vénérable Fondateur seguida da narração de alguns fa-
vores extraordinários obtidos por sua intercessão (Circulaires, T. 11, p. 333. Circular de 11/11/1908.

479 Circulaires, T. 13, p. 229. Circular de 24/5/1916.
480 Nas Deliberação do Conselho Geral fala-se sobre isso como uma imagem “do painel de Roma”,

provavelmente aquele que é apresentado em cromofotografia. 
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Os resultados corresponderam aos esforços do Conselho Geral? A comparação
entre os números de 1914 e 1916 permitem avaliar a relativa lentidão do fluxo de
folhetos em um contexto de Guerra que interrompe as comunicações.

481 Os Volumes das Deliberação do Conselho Geral contêm inúmeras autorizações de traduções e
de publicações. 

482 Do meu conhecimento, o primeiro colégio a receber o nome de Champagnat está em Buenos
Aires, em 1914 (Deliberação do Conselho Geral 12/12/1914).

483 O Ir. A. Carazo estima que até pelo ano 1930 predominem a influência do Conselho Geral e o
gosto francês, mas que em seguida, mais claramente por ocasião da beatificação, predominam a in-
fluência das províncias e o gosto romano.

484 É sobretudo uma Vie illustrée. Texto do padre Vignon e ilustração de Robert Rigot.
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A PROPAGANDA POR FOLHETO E IMAGEM

FOLHETOS ESTOQUE 1914 ESTOQUE 1916 DIFERENÇA

Petite Vie illustrée de Champagnat 12.000 10.000 - 2.000

Notice biographique et faveurs 9.000 6.500 - 2.500

Fonte: Bulletin de l’Institut, T. 16, n. 115, janeiro 1939.

No entanto, na época de seu centenário, o Instituto definiu brevemente, as
linhas gerais de uma propaganda incluindo: estátuas, bustos, retratos, brochuras e
livros em vários idiomas481, impressão maciça de imagens. Em sua história do Ins-
tituto de 1947, o Ir. Jean-Emile assinalará entre outras a criação da Revue Cham-
pagnat, composta em L’Hermitage a partir de 1935, difundida por mais de 5.000
cópias e patrocinando um Calendrier Champagnat com tiragem de 35.000 cópias.
Calendários semelhantes são difundidos maciçamente na Bélgica e no Canadá.
Enfim, por volta de 1930 a causa do Padre Champagnat tornou-se amplamente a
tarefa das províncias que divulgam suas próprias revistas, dão seu nome482 a nu-
merosas obras, erigindo monumentos em sua honra, multiplicando imagens e fo-
lhetos..., parece que nem sempre com a aprovação do Conselho geral.

Dito isto, logo após a Segunda Guerra Mundial, o Conselho geral retomou
uma política ativa de propaganda pela imagem: em 8 de fevereiro de 1946 enco-
mendou 200.000 imagens a cores na Mignard, em Paris; e o mesmo número em
Lescuyer, em Lyon. Em 12 de fevereiro de 1952 ele decidiu ainda a impressão de
200.000 imagens de um modelo proposto por um artista de Roma483. Em 1952 é
publicada pela Fleurus, em Paris, uma história em quadrinhos sobre Champagnat484.
No mesmo ano, a pedido do Ir. Leônidas, o Sr. Paul Delormoz faz, em Paris, um
retrato do Padre Champagnat que não será aceito para a beatificação.
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O Bulletin de l’Institut e as causas de beatificação

O BI, fundado em 1909, não se destinava a lidar com as causas de beatificação.
É por isso que ele é pobre em estudos específicos sobre o Fundador, mesmo se o
T.7 (1917-1918), relatando as inúmeras festas realizadas em todo o mundo para o
centenário da Congregação, é de certa forma uma exceção. O Bulletin tem, no
entanto, a vantagem de conceder um grande espaço às imagens e fotos e irá se
impor como uma mídia mais adequada do que a circular. A partir de 1930485, o Ir.
Jean-Emile publicou alguns textos: sobre os favores atribuídos ao Padre Champag-
nat486; sobre lugares venerados, como o quarto em L’Hermitage487; ou eventos im-
portantes, tais como uma nova edição de sua Vida, em 1931488 e a colocação de
uma placa em Fourvière489. Às vezes, ele escreve artigos de interesse como “Um
estudante do passado”490, que evoca os estudos e as notas doutrinárias do Ir. Fran-
cisco. É o primeiro a se preocupar com o retrato original do Padre Champagnat,
então bem esquecido491. 

485 Bulletin de l’Institut, T. 12 - 15, 1930-3197.
486 Bulletin de l’Institut, T. 12, n. 80, p. 109. Abril 1930; T. 12, n. 85, p. 430. Abrl 1930; T. 13, n. 94,

p. 469, Outubro 1963; T. 14, n. 96, p. 104. Abril 1934 ; T. 14, n. 98, p. 241. Outubro 1934 y T. 14, p.
295. Janeiro 1935. 

487 Bulletin de l’Institut, T. 13, n. 87, p. 28. Janeiro1932. 
488 Bulletin de l’Institut, (T. 12, n. 83, p. 320. Janeiro 1931.
489 Bulletin de l’Institut, T. 14, n. 102, p. 472. Ela não comemora a promessa coletiva dos Maristas,

mas somente aquela de Champagnat. 
490 Bulletin de l’Institut, T. 13, n. 94, p. 469. Outubro 1933.
491 Bulletin de l’Institut, T. 14, n. 112, p. 5. Abril 1938.

103. Estampa em que Champagnat
é representado com 
o rosário e o livro das 
Regras Comuns, mas sem 
a estátua de Maria.

102. Pintura em grande
formato e a cores,
preservado no AFM,
em que Marcelino
Champagnat apresenta
“a oferta de sua obra” 
a Maria.

104. Desenho-composição.
“Marcelino catequista”
instruindo crianças. 
Na mão esquerda,
segura o catecismo da
Virgem Maria.
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Resulta que, em geral, o Padre Champagnat ou Ir. Francisco aparece um pouco
por todos os lugares no Bulletin, mas como referências vagas ou anedóticas, em
vez de pessoas autônomas.

A partir do Tomo XVI (1938-39) o clima da revista muda: o Ir. Jean-Emile é
substituído pelo Ir. Avit; e o centenário da morte de Champagnat se aproxima.  O
Bulletin de abril de 1938492 convoca, portanto, a um novo esforço de regularidade,
de oração, mas também de propaganda, para o avanço da causa de Champagnat.
E agora, muitos Bulletins retornam sobre as causas de beatificação, em especial o
n.º 115 (janeiro de 1939), exortando a uma renovação do esforço de propaganda:

Talvez, a falta de tática deixou cair no esquecimento, ou falhou em explorar, a
tempo, tais ou tais fatos convincentes que outros teriam tido mais sucesso colo-
cando em evidência para fazer irradiar a santidade de nosso venerável Fundador.

E ele nos recorda parcialmente a coleção de imagens para divulgação: 

Com uma das gravuras mais artísticas do V. Champagnat, anteriormente publi-
cado pela empresa Benziger de Einsiedeln (Suíça), existem agora dois tipos de
clássicos [...] devido à piedade e ao pincel do Irmão Mary-Estanislau, da Austrália.
Em uma dessas imagens, o Venerável oferece a Nossa Senhora o buquê simbólico
das virtudes e obras de seus filhos espirituais. O outro representa o Venerável
Champagnat em sua função preferida de catequista… 

A síntese de 1947

O BI493 de abril de 1947 oferece o quadro mais completo das muitas maneiras
em que o Padre Champagnat é conhecido em todo o mundo: em primeiro lugar
L’Hermitage, com seu túmulo e “uma sala chamada das relíquias”. É ainda de lá
que parte a Revue Champagnat, que publica os favores obtidos por intercessão do
Padre Champagnat e recorda a data da Novena para obter a beatificação494. O ca-
lendário de Champagnat e as numerosas revistas provinciais levam para as famílias
o nome do Venerável Fundador e fazem conhecida sua obra. Há também a casa
de nascimento do Venerável Champagnat, em Rosey, da qual o Instituto tornou-se
proprietário parcial. Curiosamente, La Valla não é abordada.

Em matéria de pintura e escultura, o retrato de Champagnat encontra-se no
santuário de La Louvesc e na fachada da Igreja de St Sauveur-en-Rue. Deve ser
em breve esculpido sobre a fachada da Basílica de Fourvière. No Colégio “San
Fernando”, de Sevilha, um quadro em cerâmica sevilhana de 1,50m X 1m repre-
senta o Venerável rodeado por crianças de diferentes raças.495
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492 Bulletin de l’Institut, T. 16, n. 112, p. 65. Abril 1938
493 Bulletin de l’Institut, T. 17, n. 126. Abril 1947
494 Recitação de três Ave-Marias, da oração aprovada para a beatificação e de invocações ao

Sagrado Coração de Jesus e ao Coração Imaculado de Maria. 
495 Bulletin, T. 16, n. 116, p. 397. Abril 1939.
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107. 
Selo postal emitido
por ocasião do 
9º Congresso
Mudial de 
Ex-alunos Maristas,
realizado no Chile,
em novembro de
1982. O selo
representa 
o vitral dedicado 
a Champagnat, 
no Templo 
de Tibidabo, 
em Barcelona.

105. 
Relicário oferecido 
ao Papa Pio XII, em 
29 de maio de 1955,
por ocasião da
beatificação. Ele
contém um dente 
de Marcelino
Champagnat. 
O monumento é 
uma reprodução, em
pequena escala, do
que foi inaugurado 
em La Habana, 
em 1954. O relicário
se encontra,
atualmente, na capela
da comunidade 
da Casa Geral. 

106. 
Monumento erigido
em honra de
Marcelino
Champagnat, na
casa do noviciado
de Santa María de
Bellpuig, em Les
Avellanes. Obra do
ex-aluno José
Flotats, de Canet de
Mar (Barcelona).
Inaugurado em 
15 de agosto de
1949. Serviu 
como protótipo 
para muitos outros
monumentos.

Os bustos do Padre Champagnat são
muitos: “existem em vários modelos e
um pouco por todos os lugares”. É rela-
tado como particularmente bem-suce-
dido: um busto em mármore, na entrada
do Colégio de Manizales, na Colômbia;
aquele do Colégio de Valdemia, em Ma-
taró (Espanha), em mármore de Carrara,
colocado no parque desde 1915; o da
casa de formação de Tuy, província de
León, em bronze, obra do artista bem
conhecido, José Zorrilla. Na Argentina,
em cada uma das casas, um lugar de
honra foi reservado para o busto do Ve-
nerável.

Há também variedade de modelos
de estátuas. A mais antiga datada é
aquela da casa Vermare de Lyon. […]
Esta estátua em ferro fundido foi inau-
gurada em Aubenas, em 1894, por oca-
sião do 50º aniversário de vida religiosa
do Irmão Philogone, Assistente Geral da
província.

Está presente no Líbano, Sydney,
Iberville, St. Hyacinthe (Canadá). Exis-
tem reproduções em gesso em Saint-
Genis-Laval, em Charlieu, em Mitta-
gong, em Randwick, em Kilmore, em
Glenelg, etc. Um segundo tipo, em ci-
mento bronzeado, representa o Vene-
rável Fundador com um grupo de crian-
ças, erguido em praça pública da cidade
de Santa Maria (Rio Grande do Sul) e
há muitas cópias no Brasil. O terceiro
modelo reproduz o Venerável Padre
Champagnat com uma criança que ele
orienta: a estátua de bronze foi inaugu-
rada em outubro de 1942, na casa pro-
vincial de Luján (Argentina).

Vitrais comemorando Champagnat
encontram-se em Marlhes, terra natal
do Venerável Champagnat; em uma ca-
pela em Izieux perto de L’Hermitage;
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no Canadá, em Montreal, na Igreja paroquial de Santa Philomène-de-Rosemont;
e na igreja dos Lazaristas de Belém do Pará, na Amazônia, no Brasil Norte. Em
nossas capelas, há um ou dois vitrais representando o Venerável Padre Champagnat,
ora cercado por crianças, ora apresentando a Nossa Senhora um buquê simbólico:
em Arlon e em Mont-Saint-Guibert, na Bélgica; em Cassel, província de Beau-
camps; em Port-Victoria, ilhas Seychelles; em Popayán, na Colômbia; em Luján,
na Argentina; na maioria das capelas de nossas casas do Brasil Centro-Sul. Em
Tyngsboro, nos Estados Unidos, existem quatro vitrais e um quinto será executado
somente após a beatificação. O Instituto Champagnat, casa provincial no sul do
Brasil, em Porto Alegre, tem dezesseis vitrais que lembram a vida do Venerável.
Em Madri, no colégio da rua Cisne, um vitral representa o Venerável acolhendo
nossos Irmãos mártires. Em Saint-Pourçain (França), um belo vitral apresenta o Ve-
nerável sentado entre os dois primeiros diretores do estabelecimento, rodeado
por um grupo de crianças, cujas faces são ainda conhecidas hoje. O estabeleci-
mento de um dia de Champagnat, pelo Capítulo de 1932, contribuiu para a pro-
liferação de muitos dramas e peças de teatro, poemas e músicas, mesmo assim,
nenhuma obra marcante é citada. Quanto às casas, colégios e escolas com o
nome “Champagnat”, sua lista é longa. 

Claro, conclui o autor, todo este zelo não é nada sem o fervor filial “e, se o Ve-
nerável Marcelino Champagnat, não intervém, de acordo com nosso critério, com
curas notáveis, não seria que o nível geral de santidade na congregação precisaria
se elevar para contrabalançar as falhas da tibieza e de relaxamento?”

É somente após esse aviso que o autor considera apresentar uma bibliografia.
Em primeiro lugar A Vida do V. Marcelino José Bento Champagnat, por um dos
seus primeiros discípulos, também traduzida em castelhano. Uma nova tradução
em inglês está no prelo. O Marcellin Champagnat, de Guy Chastel, livro pequeno
de 170 páginas, publicado em 1939,496 é para um público não iniciado. Parece
que o Marcellin Champagnat, de Dom Laveille, está um pouco ultrapassado497.
Quanto às edições populares, existem em francês e inglês: O Venerável Marcelino
Champagnat, livreto de 64 páginas, com 32 ilustrações, para as escolas, as jornadas
vocacionais e o uso dos recrutadores. Existem duas grandes imagens: Um Cromo
do V. P. Champagnat de 65 X 55 cm e “Uma imagem artística do V. Padre”, recen-
temente impressa em sete cores, formato 121 x 78 mm sem texto na parte de trás
a fim de ser utilizável em todos os países. E é claro, existe um estoque de pequenas
imagens com textos em inglês e espanhol.

A causa de Champagnat como identidade marista, por conseguinte, parece ser
cada vez mais baseada em realizações prestigiadas e lugares patrimoniais, combi-
nadas com manifestações populares em que a imagem e a festa desempenham
um grande papel. De alguma forma, conseguiu o cenário no qual será a festa de
beatificação com sua sequência de tríduos e outros eventos. Este é o Bulletin que,
pelo texto e imagem, fará um eco privilegiado desses eventos, em seus tomos XXI
(1954-55) e XXII (1956-58), que é muito longo para fornecer detalhes.

496 Bulletin de l’Institut, T. 16, n. 117, p. 347 y 560. Ulho 1939. Guy Chastel, éditons Alsacia, Paris.
497 A edição de 1921, com suas 431 páginas, parece no fundo pouco adaptada a um público mais

amplo. 
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A beatificação do Padre Champagnat, em 1955, provoca obviamente uma ex-
plosão da iconografia e da literatura sobre Champagnat498. Mas também podemos
falar de uma tentativa de padronizar: o retrato oficial de Tito Ridolfi (1954) e as
imagens do pintor J. B. Conti inundando o mundo marista499.  Em um artigo nos
Cadernos Maristas (nº 6, de dezembro de 1994, p. 1-7), o Ir. Fernando Hinojal de-
lineou os principais passos da iconografia Champagnat500. Durante o período
1955-1989, ele insiste em uma grande diversidade de estilos, de técnicas e também
de temáticas (educativas, Mariais, universalistas...). O Ir. A. Carazo,501 distingue a
predominância do estilo romano em torno da beatificação (1955...), seguida por
uma renovação na fase, entre 1980 e 1999, de uma renovação da iconografia ma-
rista marcada particularmente por dois artistas do mundo hispânico: Gregorio
Dominguez (Goyo) na pintura; e o Ir. José Santamarta na escultura.

Uma estratégia de canonização problemática

De 1887 a 1999, o Instituto deu prioridade à causa do Padre Champagnat.
Mesmo que a do Ir. Francisco emergiu muito rapidamente, o esforço de propaganda
em seu favor foi infinitamente menor. As causas dos mártires da Espanha perma-
neceram por muito tempo paradas devido a circunstâncias politico-religiosas;
apenas foram concluídas após a canonização de um Fundador que se arrastou
muito depois de sua beatificação502.

No entanto, isso tinha sido um incentivo enorme para a continuação de sua
causa com a esperança de uma rápida canonização503. O Capítulo de 1958 tinha
planejado uma série de medidas para desenvolver a devoção ao novo bem-aven-
turado, em grande parte inspirado por decisões anteriores, mas com novos aspectos.
Ele prevê em especial: uma biografia definitiva e crítica da Vida do Padre Cham-
pagnat; uma História do Instituto da mesma qualidade; e até mesmo um filme
sobre o Fundador, realizado por uma empresa especializada... A construção de
capelas em honra de M. Champagnat em L’Hermitage e em Marlhes e a restauração
de La Valla, nos anos seguintes da beatificação, vão em todo caso, dar uma con-
sistência forte aos lugares Maristas.

É preciso ver então uma relação entre a beatificação de Champagnat e recupe-
ração (ou retomada) dos estudos históricos sobre as origens do Instituto? Parece
que não, diretamente. Na introdução à sua “Contribuição para a retomada dos

498 Ver o Bulletin de l’Institut, n. 160 sobre a beatificação.
499 A. Carazo, Tras las huellas de Marcelino Champagnat, p. 108-109, 239. 
500 A partir dos álbuns de imagens conservadas nos arquivos gerais.
501 Troca de correspondência com o autor.
502 O Bulletin de l’Institut, n. 120 (1940) sugere que estes Irmãos mártires estarão um dia sobre os

altares. 
503 A cura do Ir. Heriberto Weber em 1976, em Montevidéu, desencadeia uma longa pesquisa que,

graças aos esforços dos Irs. Carazo e Andreucci, foi reconhecida como milagre, em 1998. 
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trabalhos sobre as origens dos Pequenos Irmãos de Maria”, como título significativo,
publicado no B.I. de janeiro de 1955, o Ir. Louis-Laurent (Pierre Zind) não evoca
por nada uma eventual proximidade da beatificação de Marcelino Champagnat504.
Refere-se apenas ao próximo centenário (1856) da publicação da Vida de Cham-
pagnat pelo Irmão João Batista.

Não se pode negar, no entanto, um efeito libertador o fato de o Instituto eman-
cipar-se de uma visão convencional, ou mesmo retrógrada, de suas origens505.
Sem falar sobre uma histórica escola Marista, de numerosos pesquisadores (P.
Zind, G. Michel, A. Balko, S. Farrell, A. Brambila...), por meio de artigos e por
vezes de livros de alto valor acadêmico, renovando o conhecimento de Cham-
pagnat e das origens Maristas.  No entanto, foi somente em 1985-87 que aparece-
ram os dois volumes das Cartas de Marcelino Champagnat; e em 1989 uma ree-
dição de sua Vida em conformidade com o original de 1856506.

Como a história entra em um domínio até então tratado de modo religioso e
até edificante, o suporte tradicional de nossas causas recua. A partir de 1958, as
circulares são exclusivamente de ensinamentos doutrinais. O Bulletin de l’Institut507

concede maior importância ao Ir. Francisco, aos mártires da Espanha, ao Ir. Alfano;
mas, a atmosfera pós-conciliar e a crise de identidade do Instituto desviam rapi-
damente o interesse para tópicos julgados mais fundamentais ou mais urgentes. E,
basicamente, a canonização de Marcelino Champagnat, em 18 de abril de 1999,
será um evento menos impacientemente esperado que a venerabilidade (1896) e
a beatificação (1955). E, em um contexto histórico totalmente outro, ela se revestirá
de um novo significado.

Mas, não me compete detalhar mais a história de nossas causas, especialmente
depois de 1985. Sinalizo simplesmente que a revista Mensagem (n. 43), elabora a
situação em 2013: a causa de M. Champagnat foi completada pela sua canoniza-
ção; dois confessores com causa inacabada: o Venerável Ir.  Francisco e o Venerável
Ir. Alfano; a causa do Ir. Basílio Rueda cujo processo diocesano foi iniciado em
Guadalajara (México).

Quanto aos mártires da Espanha, continua a causa do Ir. Lycarion e especial-
mente a do Ir. Eusébio e de seus 58 companheiros de várias dioceses da Catalunha,
cujo processo diocesano foi retomado em Barcelona em 1993508. A causa do Ir.
Henri Vergès (1930-1994), assassinado em Argel, está unida com a de 18 outros
mártires da Argélia.

504 Em 16 de novembro de 1954 a congregação preparatória romana aceitou dois milagres
atribuídos ao Fundador (Chronologie mariste, Casa Geral, Roma 2010, p. 362). A redação do artigo é
certamente bem anterior a este acontecimento, mas a perspectiva da beatificação pôde favorecer a
uma publicação rápida no Bulletin. 

505 A abundante literatura de difusão Marista após a beatificação exigiria um trabalho específico. 
506 As reedições de 1897 e de 1931 trouxeram modificações. O aparato crítico permanece breve. 
507 Bulletin de l’Institut, T. 24-28, n. 183-210 (1961-1969). 
508 Ir. Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas, Martirológio Marista da Espanha, 1909-1929, p. 809. 
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Da cristandade 
a uma “nova era de mártires”?

O Instituto conseguiu algumas vitórias com
esta prova memorial que é a canonização de
seu Fundador, mas à custa de uma interpretação
estática de suas origens até a sua beatificação.
Quanto aos Irs. Francisco e Alfano, permanecem
em grande parte “desconhecidos e ocultos”,
sua causa avança legalmente sem um forte
apoio de todo o Instituto. Contudo, esses dois
Irmãos, especialmente o primeiro, deixaram im-
portantes escritos espirituais que o Instituto não
pensou em explorar até hoje, como se o pro-
cesso de beatificação estivesse congelando todo
conhecimento aprofundado do candidato a san-
tidade oficial. 

E eu veria de bom grado uma ligação entre o conhecimento, de todo superficial,
dos candidatos à beatificação e essa dificuldade para obter “bons milagres” que
tanto preocupou os superiores e os postuladores e os levou a suspeitar de uma
falta de fervor no Instituto. Mas um dos elementos do problema não era a tendência
a favorecer uma devoção bastante superficial e repetitiva em detrimento de um
trabalho de aprofundamento susceptível de trazer o novo509?

Com os 175 mártires da Espanha, em 1934-1936, o Instituto de repente en-
controu uma forma de santidade diferente e mais atual. E a Circular de 8 de maio
de 1998,510 intitulada “Fidelidade à missão em situações de crise social”, traz ele-
mentos de reflexão fundamentais sobre o significado a ser dado à santidade
marista. Partindo de acontecimentos recentes - 11 Irmãos assassinados em Ruanda,
Congo e Argélia - e recordando que o número de Irmãos mártires ascendeu a
mais de 200, o Ir. Benito Arbués fala de uma “nova era dos mártires” vivida pela
Igreja e pelo Instituto num mundo submetido à diluição da cristandade, à acele-
ração do tempo e à multiplicação de situações violentas.

Esta reflexão contribui grandemente para nos lembrar de onde viemos: uma
Sociedade de Maria nascida da Revolução Francesa, com base na missão universal
e o risco do martírio. E a história dos Irmãos Maristas, desde o Padre Champagnat
e o Ir. Francisco foi constantemente sacudida por revoluções, guerras e persegui-
ções, que mantinham concretas, em muitos lugares, a perspectiva de martírio. Eis
porque não convém opor aqueles que foram homenageados pela heroicidade no
cumprimento de seu dever de estado a outros que derramaram seu sangue: todos
viveram, à sua maneira e de acordo com seu próprio destino, em uma “nova era
de mártires”. No fundo, o Instituto não conheceu outra. 

509 O Ir. A. Carazo sinaliza esta falta de atividade intelectual, mas também o número reduzido de
pessoas comprometidas com estas causas; o fato de ser uma congregação laica...

510 Circulaires, T. 30, n. 2. Circular de 8/5/1998: Fidelidade à missão em situações de crises sociais.

108. Irmão Henrie Vergés
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CONCLUSÃO: 

BALANÇO DE UMA ÉPOCA E
ABERTURA DE TEMPOS NOVOS

Aos sessenta anos descritos anteriormente vai suceder uma época globalmente
mais pacífica, mas obrigando nosso “exército em ordem de batalha” a se perguntar
sobre a estratégia a usar em um combate por Deus e a Igreja em frentes imprevistas.
Antes de mergulhar na reflexão sobre esta nova situação histórica, uma recapitu-
lação das etapas principais precedentes parece necessária.

O período de 1907-1920 é de uma profunda reestruturação devido ao exílio
massivo de 1903 e a implementação das novas Constituições. Como consequência,
este grupo, até então hiper-centralizado, torna-se uma federação de províncias
autônomas. E a primeira guerra mundial agrava as dificuldades destruindo uma
parte das obras (Império Otomano), tornando difíceis ou impossíveis as comuni-
cações, comprometendo o crescimento de certas províncias (Alemanha) e, final-
mente, forçando muitos Irmãos a combaterem causas estranhas aos seus ideais.

A resposta a todas essas provações vai se basear em uma eficaz dialética entre
descentralização, dando flexibilidade (províncias), e a manutenção de um vínculo
de unidade forte. Mais do que antes, a regra é o pilar do Instituto. O Conselho
geral, no qual os Assistentes tornaram-se super-provinciais, exige uma prática de
cuidado independentemente do país. Para manter ou fortalecer esta unidade, o
Capítulo cria novas ferramentas como o Bulletin de l’Institut (1909) ou a Obra São
Francisco Xavier. O Segundo Noviciado, recentemente fundado, tornou-se um
lugar de formação internacional permanente. Finalmente, a circular do Ir. Strato-
nique, concebendo a história do Instituto como uma fonte de linhagem espiritual
fonte de honra e dever, mas também salientando que “Deus não muda” (e,
portanto, a Regra também não), e reforçando o espírito de grupo.

Por volta de 1920, o Instituto pôde constatar que ele se recuperou brilhante-
mente do choque de 1903, resistiu às provações da Guerra, completou sua mu-
dança constitucional (Regras comuns, constituições) e adaptou sua pedagogia a
uma situação agora internacional. Mas este sucesso global esconde muitas per-
guntas: a unidade cultural da Congregação se quebra; a cristandade antiga, da
qual o Instituto é um servo fiel, foi fortemente afetada pela guerra; o dinamismo
missionário da congregação é atingido; muitas províncias estão em declínio ou



511As Deliberação do Conselho Geral mencionam longamente este assunto. 
512 Na circular o Ir. Basílio hesitou entre os termos espiritualidade e espiritualismo. O segundo me

parceria finalmente mais adequado porque ele evoca melhor uma espiritualidade mal emancipada da
instituição. 
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estão se esforçando para se reconstruir; a secularização está em execução... Como
consta de um relatório para o Capítulo de 1932: “A Congregação dá a impressão
de um exército cansado; é hora de descansar um pouco, restringindo suas con-
quistas”... Mas como fazê-lo, quando a crise econômica, guerras, revoluções, per-
seguições recomeçam após um curto período de calma? Foi apenas depois de
1945, que a estratégia do exército em ordem de batalha, para a conquista ou por
uma defesa resoluta, lentamente vai perder sua relevância.  

Esta estratégia não foi isenta de flexibilidade e perguntas, o Conselho Geral e
os Capítulos praticando um reformismo inconfessado que evita bloqueios, mas
isso os levou a perder parte de sua autoridade: o que é proibido hoje, amanhã
será permitido. E as propostas de mudança não são apenas os detalhes (hábito,
línguas, rabat...); elas dizem respeito também ao sacerdócio, aos colégios, à Ação
Católica, à formação, comunicações.... Tem-se a impressão de um lento desloca-
mento de poder do Conselho Geral para as províncias e até mesmo os estabeleci-
mentos que, confrontados com situações de emergência nacionais ou locais, an-
tecipam decisões gerais. Um bom exemplo disto foi a supressão das meias de
pano nas províncias sem que uma decisão geral interviesse. É verdade que, às
vezes, o Conselho Geral se fixa sobre certas questões, tais como o rabat que des-
perta uma verdadeira revolta na Espanha511. Mas, mais frequentemente, o Conselho
geral e o Capítulo praticam o princípio da subsidiariedade que confia aos conselhos
províncias o fardo de resolver localmente os problemas colocados.

Assim, para falar como o Ir. Basílio, concordo com a ideia de que, de 1907 a
1958, o Instituto é dominado pela tendência espiritualidade-estrutura, subenten-
dendo-se que no seu interior encontramos os defensores de uma linha dura, recu-
sando quaisquer concessões, (ao meu ver, uma pequena minoria) e outros, prontos
para acomodações. Eu modificaria, aliás, de bom grado, o conceito do Ir. Basílio512

dividindo-o da seguinte forma: de uma parte, “espiritualismo-estrutura”, mais
rígida e mais ideológica; e de outra parte, “espiritualidade-estrutura” mais profunda
e mais flexível. Para mim, esta última tendência é a fonte de muitas reflexões e
críticas anteriores a 1967.

Por exemplo, desde o Capítulo de 1932 ocorrem fortes críticas contra o sistema
educativo demasiado focado na classe média ou superior. Começa-se a preocu-
pação com a baixa perseverança, incluindo professos perpétuos. E se é surpreen-
dido com a petição, de um número significativo de Irmãos, em favor do sacerdócio.
Claramente, há um mal-estar que pode ser observado sem saber como remediá-
lo. As múltiplas dificuldades externas no final da década de 1930 até o Capítulo
de 1958, dificilmente permitirão uma política diferente daquelas das acomodações,
em um grupo cuja unidade está enfraquecida. É somente no Capítulo de 1958
que se manifesta, com cuidado, mas com firmeza, uma maioria reformista que
não terá tempo suficiente para se impor.
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Na minha opinião, a história deste conceito “psicologia-liberdade” começa
com os primeiros Irmãos de La Valla, em 1817, que confiaram em um vigário.
Continua até em torno de 1820 quando os Irmãos se declaram dispostos a seguir
um Fundador ameaçado de ser transferido. E nós poderíamos multiplicar os exem-
plos de Irmãos capazes de fazer escolhas pessoais em circunstâncias não previstas
na regra e onde a instituição está enfraquecida. Os secularizados de 1903-1906
são um exemplo massivo de psicologia-liberdade, bem como muitos Irmãos em
tempos de perseguição no México, na Alemanha, na China, na Espanha... ou os
mobilizados durante as guerras mundiais. O exame dos relatórios necrológicos
também nos mostrou que muitos Irmãos, em vidas aparentemente banais, de-

109. Concilio Vaticano II, divisor entre duas épocas

Se me parecia fácil identificar uma tendência permanente de espiritualidade-
estrutura, tive mais dificuldades para encontrar um psicologismo-liberdade decla-
rado. Mas, feita a reflexão, eu considero que esta tendência era consubstancial ao
Instituto ao longo da sua história, com a condição, no entanto, de distinguir entre
“psicologismo-liberdade”, intransigente e mesclada de ideologia, de “psicologia-
liberdade”.
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monstraram uma espiritualidade pessoal que me parece ser uma excelente de-
monstração de sua psicologia-liberdade. Pode-se até generalizar dizendo que o
segredo da força do Instituto é menos a regra que a consciência livre de pessoas
que aderiram a um discurso com sentido e um projeto apostólico. E no fundo, o
sucesso do Instituto foi suscitar junto a um grande número de seus membros, uma
forte convergência entre espiritualidade-estrutura e psicologia-liberdade que não
é outra coisa que a definição da vocação quando ela é assumida. 

Mas há o reverso da medalha. O grande número de saídas da Congregação
mostra que uma proporção muito alta de Irmãos não conseguiu estabelecer a
convergência mencionada anteriormente. E também a perseverança de outros,
que já o Ir. Avit tinha chamado de “não valiosos”, ou que muitos textos do Instituto
haviam chamado de “maus espíritos”, suscita interrogação. Durante o século XX,
os Capítulos Gerais estão cada vez mais preocupados com muitas saídas, não só
de professos temporários mas também professos perpétuos. Para remediar a situa-
ção, decide-se melhorar a formação... Lembremo-nos de que a vocação é uma
eleição divina à qual não se pode fugir... Nada pode ser feito, e chegamos à con-
clusão de que há aí o mistério da liberdade humana. Mas o Instituto se omitiu em
fazer a pergunta real: não é também dele que vem o problema? Não é porque é
um grupo em que a estrutura domina a espiritualidade e a liberdade que muitos
Irmãos o deixam ou permanecem em seu seio como fontes de problemas?

A conversão institucional que o Instituto não fez nem podia concluir antes de
1967, ele deve empreendê-la com urgência e numa grande confusão. Como re-
sultado, a imagem de um exército armado para a batalha deixa de ser relevante.
As consequências deste choque são ambivalentes: por um lado a coesão institu-
cional do instituto é fragilizada; mas também retorna para o grande dia das carac-
terísticas fundamentais das origens: uma associação de homens livres, unidos em
torno de um projeto apostólico ao mesmo tempo concreto e universalista.

Antes de concluir, acho útil mencionar outra causa estrutural sólida e de tensão
estrutural: um Instituto ao mesmo tempo sociedade de educação e ordem religiosa.
Quando se lê as circulares tem-se, acima de tudo, a impressão de uma ordem mo-
nástica; mas se nos referimos ao Bulletin de l’Institut, é um grupo de professores e
apóstolos. Quanto ao estilo de formação, o traço monástico inicial, muito forte, é
também muito breve. Em seguida, os Irmãos vivem uma experiência profissional
intensa e longa, acompanhada de práticas religiosas que podem se tornar simples
exercícios de piedade mais ou menos formal. Este é o grande problema das con-
gregações de vida ativa, que sofrem para construir uma espiritualidade apostólica.
O Segundo Noviciado e as instâncias de ensino superior respondem apenas par-
cialmente, ou demasiado tarde, à necessidade de unificar espiritualidade e vida
apostólica. O desenvolvimento muito rápido de obras, a partir de 1946, sem um
crescimento paralelo no número de Irmãos, irá contribuir para alargar o fosso
entre a ordem religiosa e sociedade de educação. A ascensão rápida do laicato,
consequência do crescimento das obras mal coordenadas, vai se tornar um ele-
mento importante da crise pós-conciliar.
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O Concílio Vaticano II, portanto, provocou a explosão de uma crise de identi-
dade, cujas raízes remontam em parte ao Capítulo de 1852-54. Aquele de 1967-
68 fecha, de maneira firme, uma definição de identidade Marista mais do que
centenária e nunca profundamente repensada, apesar de várias adaptações. Mas
a desconstrução de um modelo pode se transformar em um desastre e, se o grupo
que a sofre é bastante consistente e flexível para não se dissolver totalmente, sua
reconstrução certamente será trabalhosa.



Crise e refundação 
da identidade marista



Na introdução deste volume,
eu mencionei a profundidade
da crise manifestada
durante a primeira sessão 
do Capítulo de 1967-68,

após o Concílio. É preciso, 
no entanto, certo tempo para
perceber que não se trata 
de uma crise conjuntural –
um simples aggiornamento -,

II PARTE



mas uma crise estrutural.
Para usar uma imagem
bíblica clássica, o Instituto
acreditava cruzar o Mar
Vermelho e se encontrar
rapidamente na terra
prometida, mas houve uma
longa caminhada no deserto
em que ele foi confrontado:
um tempo de desconstrução-
reconstrução causando
confusão e colapso numérico,
mas também 
um extraordinário esforço 
de redefinição da identidade
Marista. É desta primeira
fase do período pós-conciliar
que pretendo me ocupar,
deixando a outro, mais
informado do que eu, o
cuidado de tratar o período
de 1985 até os dias atuais.
Parece-me, no entanto, 
que existe entre essas duas
fases pós-conciliares 
um forte parentesco porque,
depois de 1985, 
apesar de uma identidade

profundamente repensada, 
o Instituto aparece 
sem dinamismo. Para
entender esse fenômeno,
outra imagem bíblica parece
apropriada: a da torre de
Babel. Em grande medida,
de fato, o Instituto vive a
confusão de línguas:
certamente uma crise de fé 
e espiritualidade, mas, 
em minha opinião,
particularmente da
linguagem que as exprime.
Tão belos e profundos 
que sejam os textos 
que redefinem a identidade
Marista, eles não são vivos 
a não ser para aqueles que
francamente entraram na
cultura subjacente.
O Ir. Basílio falou no início 
da necessidade de 
uma conversão institucional
e ele pediu aos Irmãos 
um aprofundamento
espiritual. Mas a conversão
mais difícil e a mais longa é,
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sem dúvida, a conversão
cultural. Também
percebemos esta defasagem
quando nós confrontamos 
os textos de circulares 
e de Capítulos com 
as mentalidades e 
as proposições dos Irmãos
‘da base’. Por isso que
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colocarei com prazer este
período 1967-1985 sob 
o sinal de uma profunda
revolução cultural que o todo
do Instituto custa muito mais
para assimilar do que 
as fileiras das novas
gerações de Irmãos que são
singularmente esclarecidos.
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29. 

A CRISE DOS ANOS 1959-1985. 
VISÃO GERAL DAS ESTATÍSTICAS

O Instituto sempre esteve atento às suas estatísticas, por razões administrativas,
mas também porque a curva ascendente do número de Irmãos, dos estabeleci-
mentos, das províncias e dos estudantes, eram sinais de fidelidade à inspiração
original. Até 1967, o único momento de declínio maciço, em 1903, tinha sobretudo
reforçado a convicção do Instituto que ele estava seguindo o caminho certo,
porque esse evento, devido aos inimigos da fé, tinha sido seguido de uma rápida
recuperação. Um crescimento lento ou estagnação de algumas províncias foram
devidos a violações da regra mais do que às ciladas dos malvados. 

Esta mística do número não impediu, também, o Instituto de agir de forma
muito pragmática para garantir um recrutamento abundante. Além disso, as esta-
tísticas continuamente orientando para baixo a partir de 1967, apesar de impor-
tantes esforços de renovação e de recrutamento, perturbam muitos Irmãos. E ele
vai, pouco a pouco, para a evidência: o Instituto viu uma crise estrutural sem pre-
cedentes cujas estatísticas descendentes são a manifestação mais óbvia.

O fim de uma época513

Assim como os outros Institutos, os Irmãos Maristas não viram a crise chegar.
A perseverança dos Irmãos era baixa, mas o Instituto parecia estabelecido em um
tipo de mecânica de fluxo, que deixou um saldo positivo na maioria das unidades
administrativas. Assim, nos anos 1958-64, um grande número de divisões de pro-
víncias, mais frequentemente devido a um forte crescimento dos seus membros:

513 Fontes: Bulletin de l’Institut, T. 31, n. 221, p. 159, estatísticas gerais por província; Complemento
do Bulletin de l’Institut de abril de 1967.
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Este aumento maciço das unidades administrativas, em vista de um crescimento
melhor controlado,514 vai quase imediatamente encontrar - e em parte provocar -
uma brusca queda nos números. Como a esperança de uma recuperação perma-
neceu muito tempo viva, a política de fusão das províncias terá lugar apenas em
1996-2001.

Uma primeira crise em 1959-66

As saídas massivas não são em si um fenômeno novo, pois o Instituto tem ex-
perimentado um tipo de constante demográfica: apenas 30% dos Irmãos que to-
maram o hábito morrem no Instituto. Sua prosperidade numérica até 1966 repousa
sobre o equilíbrio de três fatores adicionais: as primeiras profissões muitas nume-

514 Em seguida, acontecerão apenas ajustes limitados. Em 1975 é criado o Equador. Na mesma
época, a Nigéria e a Irlanda são separadas da Grã-Bretanha. A província francesa Sud-Ouest é absorvida
por L’Hermitage. 
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REESTRUTURAÇÃO MASSIVA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

1958 O Uruguai separado da província da Alemanha

1959 O Brasil Central dividido em províncias do Rio de Janeiro e São Paulo

1959 China-Ceilão dividido. Criação do distrito de Sri Lanka

1959 A Espanha passa de 4 províncias (Betica, Levante, Leon, Norte) para 6

1959 Divisão da província dos Estados Unidos: Esopus e Poughkeepsie

1959 Beaucamps encarregada da Nova-Caledônia, cedida por l’Hermitage

1959 Varennes-Orient torna-se Varennes. Líbano-Síria e Madagascar tornam-se distritos

1959 Portugal separado do Brasil Norte

1959 Venezuela separada do Norte

1960 A província de Lévis (Canadá) dividida: criação de Débiens

1960 O México dividido em duas províncias

1960 Filipinas separada da província de Esopus

1962 Bélgica-Congo divididos em Bélgica-Holanda e Congo-Rwanda

1962 Suíça-missões separada de St Genis-Laval e Alemanha

1963 Brasil meridional dividido em províncias de Caxias do Sul e Porto Alegre

1964  Santa Catarina (Brasil) dividida em Santa Catarina e Santa Maria

1964 Divisão da Argentina em províncias de Córdoba e Lujan
Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey 

a partir dos datos do Bulletin de l´Institut, T. n. 206, abril 1967.
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rosas; saídas, certamente muitas, mas escalonadas no tempo; e se esquece, às
vezes, o prolongamento substancial da expectativa de vida. A crise começa com
uma aceleração das saídas, também são as entradas que estão faltando. O aumento
da expectativa de vida será apenas um atenuante dos efeitos da dupla crise das
entradas e saídas.

De 1957 a 1961 uma alta de saídas ocorreu, especialmente entre os professos
perpétuos.  Ela pode ser explicada, em parte, como uma consequência do Capítulo
de 1958 e a redistribuição das províncias. É em suma uma crise conjectural, como
o Instituto conheceu no passado. Mas ela não se acalma, e pode-se supor que o
anúncio do Concílio (1959) e seu desenrolar venham dar a esta tendência um ca-
ráter de crise durável. O tempo do Concílio (1962-65), portanto, vê o aumento
das saídas se confirmar, especialmente entre os professos temporários e até dos
estáveis. E os anos de 1965-66 mostram um agravamento de saídas na época em
que as entradas começam a declinar.

As saídas incluem 60% de temporários e 40% de perpétuos e estáveis, e embora
as proporções permaneçam aproximadamente inalteradas de 1957 a 1966, os totais
dobram. O crescimento do Instituto não parece ainda seriamente afetado porque o
movimento de entradas continua forte: de 1957 até 1966, o número dos juvenistas

ESTATÍSTICA 13 - EXPLOSÃO DE UMA PRIMEIRA CRISE DE NUMEROSAS SAÍDAS

Fonte: Quadro elaborado pelo Irmão André Lanfrey a partir das estatísticas do Instituto.
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oscila entre 5.212 (1957) e 6.368 (1963); o dos postulantes entre 501 (1958) e
623 (1962)515. Ao longo do período, temos a seguinte equação: 4.453 primeiras
profissões – 2.662 saídas – 832 mortes= + 959 professos entre 1957 e 1966.

O ano de 1966 marcou um revés significativo no número de postulantes: 389.
O número de noviços oscila de 453 (1959) a 556 (1962). Mas em 1966 o número
cai para 421. A admissão aos primeiros votos não conhece queda evidente: são
de 401 (1957) para 508 (1961) e ainda de 407 em 1966. Então, foi só em 1966
que se configura o início de uma crise de entradas.

Queda do número de professos de 1965 a 1981

Sabemos que, no final de 1964, o número dos professos elevou-se a 9.721 Ir-
mãos516. No final de 1965 ele atingirá seu recorde de 9.752. Depois acontece um
verdadeiro colapso que precisa, no entanto, perceber como um fenômeno com-
plexo e não somente linear, que a tabela abaixo visa relatar:

515 Uma estatística policopiada para os capitulares em 1967 mostra a aceleração do movimento
de saídas, mas sem que baixe notadamente o fluxo das entradas.

516 Bulletin de l’Institut, T. 31, n. 221, p. 161. Junho 1982.
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ESTATÍSTICA 14 - CRISE INSTITUCIONAL
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-252

-317
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-298

-288

-226

-157

-254

-104

-246

-152

-90

-56

-132

PRELIMINARES TOTAL -131
MÉDIA ANUAL -65,5

CRISE MASSIVA TOTAL -1181
MÉDIA ANUAL -313,5

CRISE PERSITENTE TOTAL -1191
MÉDIA ANUAL -148,8

Fonte: Quadro elaborado pelo Irmão André Lanfrey a partir das estatísticas do Instituto.



373

O declínio dos membros começa, portanto, em 1966 e torna-se maciço em 1968-
73, com um pico em 1968-70. Depois de uma queda de dezesseis anos (1965-1981),
o Instituto passa de 9752 Irmãos para 6549 Irmãos, ou 32% de seus membros perdidos.
E sabemos que, em seguida, a crise não será controlada, o Instituto fixando-se perma-
nentemente em uma perda global de uma centena de Irmãos por ano, que se assumam
nos anos 1978-81 e nos traz, em 2012 a um número próximo a 3500 Irmãos, repre-
sentando a perda de outro terço do pessoal, em trinta anos, desta vez (1982-2012).

Duas crises sucessivas (1965-81)

O gráfico da entrada-saída dos anos 1965-82517 nos dá uma visão geral do fe-
nômeno em três fases:

Nos anos 1968-70, aumento vertiginoso de saídas e queda simétrica das entra-
das. Curiosamente, o número de mortes também aumenta significativamente.

Os anos de 1971-75 indicam o início de uma saída da crise: as entradas au-
mentam significativamente e as saídas caem fortemente. 

Os anos 1977-78 revelam uma réplica da crise de 68-70, e foi só em 1980 que
se cruzaram as curvas das entradas e saídas. No entanto, as entradas não compen-
sam as perdas acumuladas pelas mortes e saídas. Pela primeira vez em sua história,
o Instituto estaciona em uma crise dos seus membros, pela insuficiência de entra-
das, como se os efeitos combinados do Concílio Vaticano II e da secularização
sociocultural conjugassem seus efeitos.

517 Bulletin de l’Institut, T. 31, n. 221, p. 161. Junho 1982.

ESTATÍSTICA 15 - ENTRADAS E SAÍDAS

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 221, p. 161, junio 1982.
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Diferenças da crise nas províncias

Essa crise quantitativa é global, mesmo que algumas províncias518 mantenham
mais ou menos seus membros. Portanto, de acordo com os continentes ou países,
ela é de importância muito desigual.

518 Duas províncias da África, duas da Ásia, uma da Austrália e a Catalunha na Espanha.
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DIFERENÇAS DA CRISE NAS PROVÍNCIAS

África: (% 1981 em relação ao número em 1964): 99% 

Austrália-Nova Zelândia 95%

Ásia (China, Sri Lanka, Filipinas) 83%

Espanha 78%

Argentina 78%

México 77%

América Latina (outros países) 63%

USA 60%

Europa (menos França e Espanha) 59%

Canadá 57%

Líbano-Síria 54%

França 53%

Brasil 51

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 221, p. 161, junho 1982.

Assim, as saídas por conti-
nentes ou regiões revelam qua-
tro níveis:

1. Quase estabilidade: África,
Austrália, Nova Zelândia,
Ásia.

2. Saídas de mais ou menos
25%: Ásia, Espanha, Argen-
tina, México.

3. Saídas de mais ou menos
40%: América Latina, Eu-
ropa, Canadá e U.S.A.

4. Saídas superior a 45%:
França, Líbano-Síria, Brasil.

Não é prudente especular
sobre essas diferenças. No má-
ximo, podemos considerar fa-
tores tais como a história das

províncias, a coesão do catolicismo local, o grau de secularização. Mas há muitos
outros fatores...

Após a grande crise: uma lenta decadência numérica

A revista FMS/Mensagens nos dá estatísticas quase anuais permitindo monitorar
a evolução, não da crise propriamente dita, mas do lento declínio do pessoal. De-
talhe significativo: as estatísticas não mencionam mais os juvenistas porque os ju-
venatos desaparecem rapidamente.
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519 Bulletin de l’Institut, T. 31, n. 221, p. 191.
520 A partir deste ano não há mais distinção postulantes-noviços, mas de noviços divididos em 1°

e 2° ano. 

UMA LENTA DECADÊNCIA NUMÉRICA

DATA POSTULANTES + MORTES SAÍDAS PRIMEROS TOTAL SALDO
NOVIÇÕS VOTOS PROFES.

31.12.1980519 483 73 122 6.681

31.12.1981 511 112 156 6.549 -132

31.12.1985 453 82 145 6.110 -439

31.12.1986 482 95 101 6.043 -67

31.12.1987 457 107 131 119 5.928 -115

31.12.1988 480 112 101 93 5.823 -105

31.12.1989 449 95 104 105 5.718 -105

31.12.1990 255 520 113 93 124 5.643 -75

31.12.1991 213 102 77 112 5.567 -76

31.12.1992 191 87 102 95 5.493 -74

31.12.1994 132 102 75 83 5298 -195

31.12.1995 141 110 89 64 5.163 -135

31.12.1996 147 95 92 75 5.051 -112

31.12.1997 145 102 70 60 4.942 -109

31.12.1999 139 107 82 71 4.756 -186

31.12.2002 148 104 91 60 4430 -326

31.12.2003 125 105 59 79 4345 -85

31.12.2006 148 132 73 62 4005 -340

31.12.2007 160 98 29 61 3940 -65

TOTAL -2741

MÉDIA -41 % -101/ano

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir dos estatísticas de FMS Mensagem.

Tanto quanto podemos julgar, a época de 27 anos, que vai de 1980 a 2007, di-
vide-se em duas etapas, das quais o ano de 1993 (sem documentos) constitui um
limite. Até essa data havia estabelecido um equilíbrio entre saídas e primeiras pro-
fissões em torno de 110-120 por ano, o número de mortes resultava em uma perda
anual de cerca de 80 Irmãos. Depois se passou para uma média de 60-70 primeiras
profissões em face de uma média de saídas um pouco maior. O número de mortes
representava ao Instituto a perda de uma centena de Irmãos anualmente.
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As evoluções do recrutamento por província

Em 31 de dezembro de 1989 sobre 50 unidades Administrativas, onze não têm
nenhum postulante nem noviço e quinze outras não excedem o número de cinco.
Dezoito províncias ou distritos não tiveram nenhuma primeira profissão este
ano521. Em 31/12/1999522, nas quarenta e sete UA, treze não têm ninguém no no-
viciado e vinte e uma não tiveram nenhuma primeira profissão. Em 31/12/2000,
sobre as 26 UA, apenas seis alcançam ou excedem o número de 10 noviços e ne-
nhum ultrapassa 20. Vale considerar os resultados de tais estatísticas, classificando
as províncias em função de seu pessoal no noviciado. É o esboço de um mapa to-
talmente novo do Instituto no qual a África, em primeiro lugar, e a América Latina
menos claramente, assegura a maior parte da renovação.
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AS PROVÍNCIAS EM FUNÇÃO DE SEU PESSOAL NO NOVICIADO

PROVÍNCIA IRMÃOS NOVIÇOS 1° VOTOS MORTES SAÍDAS

TOTAL 3.940 160 61 98 29
África do Sul 127 25 11 2 0
África centro-leste 92 23 6 3 1
México Central 135 14 3 1 1
Nigéria 92 10 7 1 0
Norandina 150 10 5 4 1
Brasil Centro-Norte 129 9 2 3 3
Canadá 166 9 3 7 0
Filipinas 53 9 3 0 0
Brasil Centro-Sul 132 8 3 2 1
Mediterrânea 309 7 7 3 1
Sri Lanka / Paquistão 65 6 3 0 0
Madagascar 55 5 0 3 0
Rio Grande do Sul 218 5 1 2 1
S. M. de Los Andes 121 5 1 5 2
Cruz do Sul 170 4 1 1 2
México Ocidental 133 4 2 3 4
Sydney 243 3 3 5 3
América Central 119 2 0 2 2
L’Hermitage 393 2 0 21 3
China 28 0 0 2 0
Compostela 247 0 0 7 1
Europa Centro-Oeste 165 0 0 7 0
Ibérica 202 0 0 6 1
Melbourne 89 0 0 1 1
Nova Zelândia 113 0 0 0 1
USA 194 0 0 7 0

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir dos estatísticas de FMS Mensagem.

521 FMS Mensagem, n. 8, p. 58. 
522 Ibid, n. 29, p. 45. 
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Qual foi o impacto do Concílio?

O Concílio desempenha um papel primordial nessa crise dos membros do Ins-
tituto, inclusive dando-lhe um caráter mundial. Até o Concílio, apesar de fortes
debates internos, a Igreja Católica não aceitou a morte da cristandade e de alguma
forma, o papado tinha preservado os princípios de autoridade e hierarquia. No
entanto, dentro de poucos anos, a Igreja dá a impressão de suprimir o que antes
defendia. Liberdade de consciência, Igreja povo de Deus, teologia dos leigos...
parecem tornar obsoletas as congregações religiosas, além disso, convidadas a se
reformarem de alto a baixo. Mas, já vimos que a crise das saídas do Instituto é an-
terior ao Concílio e, portanto, este não explica tudo.

A relação ao laicato tornou-se obsoleta

A grande novidade para o Instituto é menos a magnitude das saídas dos Irmãos
do que a sua incapacidade de atrair para si os numerosos aspirantes. E eu insistirei
sobre uma causa deste fenômeno novo: ao mesmo tempo, a crise conciliar das
antigas terras ou ambientes de cristandade e do Instituto. O viveiro tradicional do
Instituto secou.

Debrucemo-nos um pouco sobre este ponto um pouco paradoxal porque é o
momento em que o Instituto reafirma sua identidade laical que o laicato cristão lhe
faz falta. E, para explicar este paradoxo, usarei a noção de contrato tácito entre as
famílias cristãs e o Instituto: famílias, modestas em geral, de cristianismo tradicional,
beneficiando seus filhos com uma formação, enquanto o Instituto espera fazer
deles Irmãos. A criação de Juvenatos de 1876 a 1945 aproximadamente, este
sistema funcionava de maneira satisfatória, mesmo se a maioria dos jovens formados
deixaram o Instituto depois de um tempo mais ou menos longo. Em suma, eles fa-
ziam uma segunda escolha de vida, a partir do próprio grupo congregacional que
lhes serviu de acesso a um mundo mais aberto. Entretanto, muitos destes Irmãos ti-
nham prestado serviços, compensando a congregação dos esforços de sua formação.
É preciso não perder de vista que o Instituto foi uma peneira entre dois tipos de
cristãos leigos: o primeiro, tradicional e muitas vezes rural; o segundo, mais
moderno e mais urbano. Como tal, por suas estruturas de formação (juvenatos...),
os Irmãos Maristas contribuíram à sua maneira, e um pouco apesar deles, a uma
promoção do laicato melhor adaptado ao tempo. A baixa perseverança não se
pode compreender apenas como uma perda, mas também, em uma medida difícil
de determinar, é verdade, como um tempo de formação dos leigos para a Igreja.

Mas é bem cedo que o sistema conheceu as dificuldades. Depois de 1945 vê-
se reduzir significativamente a eficácia dos Juvenatos. No contexto dos anos 1960-
80, a velha cristandade termina de se desintegrar, e o contrato famílias-Instituto
deixa de funcionar satisfatoriamente: em suma, a vocação religiosa perde seu
apoio sociológico e demográfico. O que era, muitas vezes, de uma forma muito
ambígua, ao mesmo tempo uma vocação e uma carreira apoiada por instituições
claramente definidas (família, paróquia e instituto), torna-se um destino individual
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que requer um grau de motivação espiritual e o gosto pelo risco, do qual um ado-
lescente e até mesmo um jovem é raramente capaz. Agora o recrutamento preo-
cupa-se cada vez mais com jovens adultos cujo número será tanto mais reduzido
quanto cresce uma maciça secularização da sociedade.

Ao mesmo tempo, o Instituto experimenta uma forte reserva contra o recruta-
mento de adolescentes, ligada a uma abordagem mais personalista da vocação.
Além disso, por muito tempo considerada uma congregação popular, os Irmãos
Maristas evoluíram para certo elitismo. E apesar de gerenciar numerosas obras de-
dicadas aos jovens, eles não conseguem, senão em alguns lugares, criar um terreno
capaz de substituir as grandes populações de ambiente de cristandade.  O grupo
de professores leigos de nossas obras não tem sido um recurso importante. E até
mesmo a presença de leigos poderia ser um fator no enfraquecimento da perseve-
rança. A União Mundial dos Antigos Alunos também não constitui maiormente
um terreno fértil de vocações. 

A crise das entradas seria a consequência de uma crise nas relações entre os
leigos e um Instituto que não conseguiu encontrar em suas obras, ainda em pleno
desenvolvimento, o novo viveiro necessário para a sua reprodução. Certa cons-
ciência deste problema, no entanto, emergiu: por volta de 1950 os superiores
maiores preocuparam-se do pequeno impacto religioso da nossa educação na ju-
ventude. E, em 1958, o Capítulo observa uma forte discrepância entre o número
de juvenistas e as entradas na vida religiosa. O Concílio é, portanto, revelador de
uma crise latente mais do que seu causador.

Uma mutação irreversível

Durante o período de 1967 a 1985 o Instituto, preocupado com a redefinição
de sua identidade, parece resignado a trocar a perda do seu pessoal pelo tempo
de se reformar e mesmo refundar-se. E é bastante lógico que, por volta de 1985,
emerja claramente a preocupação de estabelecer um novo contrato com o laicato.
Mas é um projeto a longo prazo. Podemos dizer que, quantitativamente menos
imponente, o Instituto tornou-se qualitativamente mais consistente? De qualquer
forma, o tempo da superlotação de Irmãos tem muito pouca chance de se repro-
duzir e a nova relação com os leigos muda o jogo, mesmo se é difícil atribuir a
essa realidade uma expressão estatística.
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30. 

UMA APRECIAÇÃO QUALITATIVA DA
CRISE DOS ANOS 1967-85 CONFORME 
A CIRCULAR SOBRE A FIDELIDADE 
DE 8 DE SETEMBRO DE 1984

Esta Circular não diz respeito apenas à vida individual dos Irmãos, mas revela
também várias coisas sobre a crise do Instituto e as suas consequências em 1967-
84, trazendo valiosas interpretações dos Irmãos, em geral de idade madura, sobre
este período turbulento. É essencialmente o capítulo VI desta Circular-torrente
que, ao descrever a crise de meia idade dos Irmãos, fala indiretamente do Instituto,
de maneira que temos a impressão de que é a descrição de uma crise ao mesmo
tempo coletiva e individual nos anos 1967-84. Nós a julgaremos por estas palavras
do Ir.  Basílio que se aplicam tanto ao Instituto como aos indivíduos:

O que é comum em qualquer crise é uma desorientação, perda de controle
sobre a vida e seus elementos, com todos os riscos que isso implica. […] Para [Ro-
mano Guardini] cada uma destas crises é o aumento dos elementos de uma vida
que se torna mais plena, mais rica e mais dinâmica. Vê-se quebrar os padrões que
foram fabricados no período anterior. Perde-se um pouco a capacidade de entender
e dirigir todo um conjunto a que ainda não estamos habituados. Os padrões ante-
riores já não podem canalizar uma vida nascente transbordante. Mas este excesso
não é um mal, é um bem que contém um risco. Os resultados serão funestos ou es-
plêndidos segundo a sabedoria com a qual acolheremos esta ascensão da vida.

Crises individuais e crise Conciliar

O Ir. Basílio expõe, em seguida, uma “fenomenologia dessa crise: primeiro de
tudo, uma “desmistificação da realidade [...] que primeiro tinha sido idealizada,
coroada pelo ideal” e se encontra “reduzida a suas dimensões concretas e prosai-
cas”. […] “É-se movidos a dizer: ‘É isso!’. ‘Tudo é já visto, conhecido. Tudo que
virá será mais ou menos a repetição do já vivido’”. Ciente de que ainda há tempo
para mudar de caminho, o Irmão de idade madura aspira à vida leiga ou ao sacer-
dócio:
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Certo dia, fui posto em questão quando, trabalhando como animador de pas-
toral, um padre me ofereceu a possibilidade para me preparar para o sacerdócio.
Eu hesitei, mas depois eu me organizei para passar para os Padres X. [...] Ao longo
deste período eu estive destroçado. Eu achava minha congregação instalada, en-
velhecida, emaranhada, incapaz de se envolver em um trabalho de Igreja. Toda a
década de 1970-80 tem sido para mim um período de revolta e insatisfação.

O Ir. Basílio vincula certo número dessas crises pessoais ao período Conciliar:

Chegam momentos de crise, tais como aqueles experimentados pela Igreja em
anos recentes, e em seguida, por um tempo, é a noite em que todos os gatos são
pardos, onde o positivo e negativo se cobrem com o mesmo manto do ‘Concílio’,
da ‘renovação’, do ‘aggiornamento’ etc. [...] A fidelidade havia impulsionado para
a ação; a mesma fidelidade agora pode empurrar para o endurecimento para não
encaixar o passo na falsidade, para não se enganar nestas situações adulteradas
que ousam apresentar-se como caminho para avançar quando elas são verdadeiras
regressões. […] Cada um, de acordo com seus apelos interiores, pode ser induzido
ao compromisso com os pobres, à luta pelos direitos humanos, à intensificação da
vida comunitária, à estrita observância, etc. etc.

Houve, então, nos anos 1967-1980, a conjunção de duas crises: uma individual,
mas maciça, devido ao grande número de Irmãos de idade madura; e uma crise
coletiva, onde a Instituição fez a experiência de seu encontro com o real, desco-
brindo-se de repente delimitada por suas deficiências. A resposta dos Irmãos pode
ser então, de três tipos:

– “A acomodação ao real” podendo ir até “uma resignação que tem um sabor
de desesperança”.

– A reorientação para a vida leiga ou o sacerdócio, que pode ser uma recusa
em desposar este real e de se reencontrar depois de um tempo em uma
nova fase de fadiga do real. 

– A dupla fidelidade em uma só: “fidelidade ao ideal no interior da realidade;
fidelidade à realidade em função do ideal”: uma passagem “da quimera à
utopia”.

Um sentimento de desmoronamento

O Ir. Basílio não esconde que os testemunhos vêm essencialmente de Irmãos
da terceira categoria e de uma idade bastante avançada. No entanto, recorda a
importância dos que “são amargurados pela renovação” ou estão lutando para
encontrar um lado positivo para a mudança:

Nós somos verdadeiramente o ‘pequeno resto de Israel’. Caminhamos no de-
serto em direção a quê?... Não se vai recuperar tão cedo da nossa revolução so-
ciocultural. […] Eu descubro cada vez mais que quero ser fiel a uma pessoa que a
estruturas ou a uma organização. Por isso preciso de ajuda e apoio e de compa-
nheiros que caminhem comigo. Muitas vezes sinto-me sozinho nesse movimento.
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Os julgamentos severos são numerosos: 

1. “Chegou o momento do desastre. Pode-se encontrar Irmãos em um café, o que
no país nunca havia acontecido antes. Os Leigos mesmos começaram a se afligir
com estes maus exemplos na cidade. Alguns Irmãos permaneciam na TV até
meia-noite. Eles não se sentiam mais, em alguns lugares, na obrigação de esta-
rem presentes nas orações da manhã. Foi este o programa de renovação? […]
Velho solitário que eu sou, penso, em todo caso, que o essencial para uma co-

111. Curso 1967-1968. Comunidade marista do Colégio Internacional de Roma formada por
Irmãos de diferentes culturas, línguas e países, que realizaram seus estudos no Instituto Jesus
Magister. 

112. Se se compara a vestimenta dos integrantes da comunidade marista do Colégio Internacional
de Roma no início do curso de 1970 com a que se usava três anos antes, (veja a foto
anterior), pode-se observar as mudanças em apenas três anos.
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munidade é que cada um faça todos os esforços para estar presente a toda vida
desta comunidade: Que ela não seja um hotel, mas um lar cheio de vida e de
calor!

2. Nós, as pessoas da geração mais velha, temos sofrido uma perseguição real.
Não é que os jovens têm nos maltratado, mas foi preciso ver ser varrido quase
tudo que queríamos. Parecia que nós éramos demasiado estruturados. Entre-
tanto, a destruição das ordens religiosas, muitas vezes tem sido causada pelo
enfraquecimento de suas estruturas. Nada de sineta, nada de levantar cedo,
isto nos leva onde?

3. O uso do traje civil por alguns coirmãos, e isto antes da autorização regular,
chocou-me fortemente. Esta presumida licença antes da autorização, jogou
névoa sobre minha concepção de obediência religiosa, mas ela não teve ne-
nhum impacto sério na minha fidelidade. 

4. Eu tive a oportunidade de viver a maior parte da minha vida antes de 1970,
quando nada era contestado. Então, sim, se rezava bem e se fazia um trabalho
extraordinário.

5. Por fim [...] a provação dos últimos anos que jogou por terra tudo que era de
mais caro para nós. Maria “saiu” de nossas casas, com suas estátuas de nossas
salas de aula e suas imagens de nossas paredes [...] Eu não fantasiei, eu silenciei,
e eu sofro em silêncio. Agora a renovação anunciada parece promissora de uma
vida religiosa realista e adaptada aos tempos modernos... contanto que ainda
restem bastante religiosos para vivê-la!

De fato, muitas testemunhas focaram sua atenção sobre detalhes culturais e de
estruturas (hábito religioso, símbolos religiosos, horários...), com uma tendência a
idealizar o tempo anterior. Eles também estão muito impressionados com a dimi-
nuição do Instituto devido às muitas saídas, e preocupados com o futuro. Sentem-
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113. 
Roma, 1974.
Centro
Champagnat.
Grupo de
províncias 
de língua
inglesa.
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se solitários em um grupo que eles não reconhecem, seu isolamento sendo tanto
cultural como espiritual. 

Deslegitimação dos formadores

O tempo da efervescência parece ter sido muito difícil para os formadores, co-
locados na linha de frente. “Sobre as alterações introduzidas pelo Concílio Vaticano
II na vida religiosa, voluntariamente ajustei os passos para adotá-las pessoalmente”,
disse um Irmão responsável por um centro universitário, confrontado, depois de
1968, por estudantes contestando todo tipo de instituição:

114. 
Roma, 1974.
Centro
Champagnat.
Grupo de
províncias de
língua francesa.

115. 
Roma, 1974.
Centro
Champagnat.
Grupo de
províncias de
língua espanhola.



384

Em poucos dias, os exercícios da Comunidade são abandonados: levantar,
missa, ofício, terço, etc. e até mesmo as refeições! Chegamos à mesa como em
um hotel, com convidados: colegas, sem avisar ninguém, mas, se prolonga o
jantar... Ocasionalmente, um jovem padre estudante, que se diz de vanguarda,
reza uma missa com pão caseiro, vinho tinto e cânon improvisado”. […] Sou ad-
mitido como auditor na sua primeira reunião de outono. […] Antes do início, eu
tento canalizar o movimento, para apresentar algumas orientações para uma vida
religiosa verdadeira. Ai de mim! Eu sou “muito atrasado”! Eu sou demais! […] Eu
não tenho outra coisa a fazer do que apresentar a minha demissão.

Outro formador é menos preciso, mas não esconde uma angústia sentida por
muitos outros:

Com a falsa interpretação e os abusos que se seguiram por uma ‘abertura exa-
gerada’, eu sofri um choque terrível, doloroso ao extremo. Eu pedi minha demissão
de formador, porque eu não via mais como explicar uma Regra da qual não se
pratica mais certo número de artigos. 

O Superior provincial pode ter tido suas razões para aceitar este estado de coi-
sas, mas eu, em consciência, não poderia concordar. E eu ouvi Irmãos me dizer:
‘sabemos em que congregação fizemos nossos votos, mas já não sabemos se
ainda é a mesma agora’.

Uma questão de geração?

A confusão, por vezes, juntou-se aos velhos problemas intergeracionais, como
recordou este testemunho:

O que me fez mais sofrer, foi ver como muitos compreenderam o Concílio. Jo-
vens, ainda em fraldas, querendo dar aulas para os idosos e lhes explicar o que é
preciso entender agora por vida religiosa.

Mas outro Irmão, mais novo, permite qualificar esta observação:

Depois de 10 anos de professor, a congregação me ofereceu a oportunidade
de completar meus estudos. Optei pela Teologia e foram três anos de graça no co-
ração da renovação pós-Vaticano II e na sequência do Capítulo de 1967. Foi uma
época muito dolorosa por causa de um grande número de abandonos. Nossa pro-
víncia viu-se amputada de forças vivas que poderiam certamente ajudar num novo
élan. 

Foi no fim desses estudos (1970), que eu decidi renovar meu compromisso
primeiro, pronunciando o voto de estabilidade. Eu queria dizer, por este gesto, a
minha intenção de seguir meu caminho como religioso, enquanto muitos outros o
colocavam em questão.

Um Irmão, sem dúvida um pouco mais idoso, manifesta também essa vontade
de fidelidade a despeito do que ele viu ao seu redor:
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Eu vi cair os cedros do Líbano: companheiros, Irmãos de minha idade muito
prestigiados, diretores, Conselheiros Provinciais, etc... [   ] De sete jovens de minha
cidade, sobro só eu. De doze da minha tomada de hábito, restam dois, dos
Grandes Exercícios, a metade; do Segundo Noviciado e outras sessões, mais ainda
as fileiras se clarearam. E enquanto isto, jamais eu me considerei melhor que eles.
[...] Quando eu via alguém abandonar, em lugar de enfraquecer meu ideal, isto re-
forçava meu compromisso. 

Balanços atenuados 

Outros testemunhos esforçam-se para fazer uma análise mais atenuada, e
mesmo positiva, dividindo o tempo em duas ou três fases como este testemunho
que está longe de sacrificar a época anterior e reconhece as consequências
positivas da renovação: 

Totalmente retirado do mundo na idade de 12 a 13 anos, fui criado numa re-
doma. Os grandes problemas da vida e suas dificuldades foram tratados de uma
maneira superficial. Formaram-nos numa piedade que consistia na fidelidade às
orações de regra...  Minha consciência era algumas vezes torturada por ingenui-
dades e eu não podia me desenvolver livremente, por medo de estar em estado
de pecado mortal. Sobre este estado de alma foi colocado, felizmente, sob a
direção do Irmão X. que formava à delicadeza de consciência, mas não ao escrú-
pulo; ao amor de Jesus e Maria, baseado sobre o sacrifício!

Foi com pouco entusiasmo que eu acolhi a renovação proposta pelo Vaticano
II; [...] Com o tempo me dei conta do lado positivo: as orações em língua vernácula,
os salmos cantados ou meditados. Entre os cantos modernos, há uns extremamente
bonitos. Os textos da Sagrada Escritura realmente alimentam a alma... Eu tentei
adaptar-me à nova mentalidade sem abandonar o que, até então, foi salutar para
minha alma.

O testemunho seguinte insiste menos sobre a fase conflituosa da crise, mas su-
blinha as consequências duráveis e analisa finamente a complexidade da situação,
sugerindo um método de discernimento:

As mudanças rápidas chegadas à aurora do Concílio foram profundas e amplas
e elas afetaram todos os religiosos e sua maneira de viver. Não somente a disciplina
religiosa, mas os valores, o estilo, os objetivos desta vida religiosa.

Uma coisa é certa. Não há acordo sobre estas mudanças. [...] Atualmente, a
meu ver, parece que chegamos em acomodações bastante frágeis que devem
chegar a um acordo que nós não concordamos [...] Dito isto, é claro que eu não
vejo essa ‘divisão’ entre nós como um questionamento geral de nossa boa vontade.
[...] É preciso também, concordar evidentemente que, às vezes, a oposição é forjada
em níveis subterrâneos e, possivelmente, a partir de valores mais medíocres.

Em relação ao período em questão, o que eu vejo é que, mais de 100 Irmãos
da minha província, como eles dizem, votaram com os pés, ou seja, nos deixaram.
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No entanto, penso que é importante atribuir estas ‘perdas’ não à mudança, mas à
recusa, enquanto província, de enfrentar esta mudança. Parece que isto exigiria
uma maturidade e uma liberdade que nos falta como grupo.  […] 

Agora, o meu testemunho pessoal: Eu acredito que o Espírito Santo sabe tudo
o que acontece e o que lhe interessa, e estou convencido de que ele pode e quer
resolver o nosso problema à sua maneira e a seu tempo. É necessário ser paciente
e rezar. Eu tento ficar aberto para o que pede o Espírito; não fecho minha mente
para os movimentos que eu ainda não entendo.

Um Irmão francês esquematiza, em duas frases: 

A Renovação atual, para muitos dos Irmãos da minha geração, inicialmente foi
um desastre sem nome: fechamento dos juvenatos, traje civil sem dignidade, nú-
mero assustador de saídas. Ruína, o quê! Agora, as coisas melhoraram. Assume-se
atividades impossíveis de imaginar anteriormente e muito boas. Cada um se sente
responsável por suas atividades apostólicas. A vida em comunidade bem vivida
permite de se reencontrar para levar uma vida de caridade. Resta o dissabor de
quem se faz esperar.

Resignação mais do que adesão profunda

Dito isto, muitos julgamentos são mais de aceitação de uma mudança do que
de uma adesão entusiasta: 

Muito se tem atenuado os exercícios da Comunidade. Estou encantado. Isto não
impede que eu reze atualmente muito mais do que antes. Mas, é fazer um julgamento
temerário perguntar se todos os Irmãos têm o cuidado de rezar pessoalmente?

Uma nova era se abriu, cheia de promessas, nas profundezas de mim mesmo; eu
não me oponho a este movimento que fará ‘novos’ santos... mas na condição que
autoridade legítima seja respeitada e obedecida. O impulso da juventude é poderoso
e profundo; eu não poderei ficar indiferente a este esforço de renovação de base.

Na verdade, é o espírito que os traz de volta para a fé pura, em novas formas.
Especificamente, para nós, o mais difícil é aceitar essas novas formas para expressar
a mesma coisa que sabíamos em formas antigas. [...] Mantenho o sistema antigo,
que não contraria o novo e integro o novo ao meu programa diário, juntamente
com os meus Irmãos no Senhor.

Olhares abertamente positivos

Para mais de um Irmão, os eventos foram uma oportunidade de conversão pes-
soal, espiritual e cultural:

Embora já idoso, tenho a sensação de viver uma vida mais responsável, mais
aberta às exigências dos tempos, mais respeitosa da pessoa humana, mais criativa,
mais valiosa espiritualmente. O Concílio e os Capítulos Gerais com seus convites
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fundamentados e urgentes para um aggiornamento corajoso fizeram uma brecha
na minha mentalidade. Eu não sou nem fanático de novidades nem idólatra de
um passado que gostaríamos de limitar aos seus aspectos contingentes. 

Após a tempestade

Por volta de 1960, o Instituto como um corpo pode ser comparado a um homem
maduro numa situação ao mesmo tempo sólida e insatisfatória. Eis porque desde
1958 impôs-se ao mesmo tempo uma corrente de reforma prudente e de crescente
saídas. O evento conciliar transformou o que poderia ter sido uma crise conjectural
em crise estrutural. O testemunho dos Irmãos, muitas vezes mais velhos, destaca
uma percepção muito negativa dos tempos confusos da década de 1970 e manifesta
uma atitude um tanto ambivalente em relação à época seguinte. Por meio de seus
testemunhos percebemos, em todo caso, o quanto eles estavam instalados em torno
do binômio espiritualidade-estrutura. Muitos, então, estabeleceram uma espécie de
compromisso entre uma tradição, da qual se arrependem frequentemente, e os
novos tempos que a maioria só aceita quando outros entram nele abertamente.

Como o movimento maciço das saídas e a fraqueza do recrutamento têm ra-
leado as fileiras das novas gerações, o Instituto encontra-se em uma contradição
real entre uma equipe gestora, animada por um franco desejo de reforma, e um
corpo envelhecido dividido entre a tradição e o espírito conciliar.

ANEXO 4: A crise dos membros nas províncias, p. 460

116. Fribourgo, 1983. A busca da identidade institucional e a abordagem sobre as origens do
Instituto suscitaram a necessidade de organizar cursos conjuntos com a participação de membros
dos quatro ramos da Sociedade de Maria.
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31. 

UMA PROFUNDA MUDANÇA
INSTITUCIONAL

Duas visões emblemáticas do Instituto em 1967 e 1985

Os dezoito anos que separam o 16º Capítulo Geral do 18° (1968-1985) não
são a primeira grave crise de identidade da Congregação: houve anteriormente
aquela dos anos 1852-1860, que causou a demissão do Ir. Francisco523, e cuja
lembrança tem sido ofuscada pela vigorosa recuperação na mão do Ir. Luís Maria.
Temos a chance de seguir de maneira mais precisa as peripécias da crise de 1967-
85, graças à abundância de fontes e a proximidade dos eventos.

À sua maneira, eles testemunham a mutação em curso porque o leitor atual
das suas atas e documentos diversos facilmente percebe que falam uma língua di-
ferente dos Capítulos anteriores. Nada mais significativo a este respeito que os re-
latórios feitos pelo Ir. Charles-Raphaël em 1967 e pelo Ir. Basílio em 1985, no
final do seu mandato.

O relatório ainda otimista do Ir. Charles-Raphaël em 1967

Na abertura do Capítulo, em 4 de setembro de 1967, o Ir. Charles-Raphaël
evoca a “Geografia atual do Instituto” que conta com 9.704 professos, 937 a mais
do que em 1958, mas sofreu um decréscimo de 48 professos. A média de idade
no Instituto é de 39,7 anos, enquanto era de 37,8 faz nove anos, devido ao
declínio do número de Irmãos de menos de 20 anos, consequência da decisão
que foi tomada para atrasar a admissão ao postulado. 700 Irmãos morreram
durante esses nove anos. Durante algum tempo, esta cifra varia pouco.

523 Não foi principalmente por razões de saúde que ele pediu demissão, mas sob o pedido das au-
toridades eclesiásticas, e, em primeiro lugar, por Roma. 
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Por outro lado, constatamos um aumento sensível de saídas, sobretudo nos úl-
timos anos, especialmente em alguns países. Elas se fizeram sentir, não só em nú-
meros absolutos, mas também em proporção, passando de 2,12% a 3,29% como
taxa anual. O futuro dirá se o declínio observado é simplesmente ocasional ou se
tem causas profundas. 

Em nove anos, o Instituto mudou muito. Das 32 Províncias e Distritos em 1958
passou-se a 43 Províncias e 8 Distritos autônomos.  Seus membros variam de 400
Irmãos a menos de uma centena. Apesar dos declínios dramáticos das pessoas,
esta organização não varia até a reestruturação dos anos 2000.

O Instituto estabeleceu-se: em Formosa e em Sarawak, no Paquistão dependendo
do Distrito de Ceilão, em Camarões, na Nova Guiné; Costa Rica e Porto Rico. Por
outro lado, ele deixou a ilha de Cuba, Nova Bretanha, a Indonésia e, mais recen-
temente, Congo-Brazza. Além disso, algumas Províncias ou Distritos abriram es-
colas de missão em seu próprio território: as duas Províncias do México, a Vene-
zuela, algumas Províncias do Brasil... No total, nas novas missões e nas antigas,
abriram-se 32 novas escolas. A União Missionária Bem-aventurado Marcelino
Champagnat coletou para isto somas importantes, bem como o Economato Geral
e algumas províncias.

O número de Casas passou de 758 a 832; o das Escolas de 693 a 743 e dos
alunos de 278.000 para mais de 375.000. Também o número de professores leigos
quase duplicou durante esses nove anos, enquanto o dos Irmãos professores au-
mentou apenas 5%. Além disso, a tendência de longa data do primário para o se-
cundário prossegue e o problema das escolas mistas começa a surgir.

O recrutamento está em declínio em várias províncias, embora esteja em cres-
cimento o número de juvenistas (5.873 contra 5.212) e dos juvenatos (99 contra
79). Sua concepção e organização evoluíram muito, especialmente em alguns
países e até mesmo:

Sabemos, por outro lado, que o Juvenato, como instituição, é discutido por al-
guns. Apesar das várias avaliações, é forçoso constatar que, quase em todos os lu-
gares, a maioria dos postulantes ainda provêm de nossos juvenatos.

A curva do número de noviços está significativamente em declínio, mas em
parte por razões conjecturais. Há províncias que adiaram recentemente, de forma
radical, a admissão ao postulado aos 17 ou 18 anos. Como um grande número de
postulantes não chegam até a tomada de hábito, parece que nos tornamos mais
exigentes na seleção. Há uma tendência em agrupar os noviciados mais fracos
numericamente para garantir aos jovens candidatos uma melhor preparação hu-
mana e religiosa.

Há trinta e seis escolasticados. Várias Províncias uniram-se para uma melhor
organização. Às vezes, o agrupamento é feito com outras congregações. Cada vez
mais, os jovens Irmãos são direcionados para concluir os estudos universitários
em treze residências universitárias, mas são ainda numerosos os que encaram os
estudos universitários e as tarefas da comunidade. Mesmo em Roma, o Instituto
“Jesus Magister”, organizado especialmente para os Irmãos professores, com re-
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sultados bem-sucedidos, e em muitas Províncias, os Irmãos seguem, em número
crescente, cursos em uma faculdade de teologia ou em um Instituto Catequético.

Três centros de Segundo Noviciado para os idiomas inglês, francês e espanhol,
funcionam, respectivamente, em St-Paul-Trois-Châteaux, El Escorial e Friburgo. O
grupo de língua portuguesa, após ter funcionado alguns anos em Campinas, no
Brasil, juntou-se, provisoriamente, àquele da língua francesa. Por outro lado, na
Casa Geral, uma nova instituição, o Ano de Espiritualidade, funcionou regularmente
desde 1961, trazendo uma média anual de trinta Irmãos de todas as línguas.

Na última parte, o Ir. Charles-Raphaël evoca as decisões do último Capítulo e
os esforços de sua administração para aplicá-las. Mas ele insiste em um fato im-
portante:

O Concílio Vaticano II gradualmente voltou os olhos de todas as famílias reli-
giosas para esta ‘renovação adaptada’ que lhe foi solicitada e dois documentos
deveriam precisá-la na sequência: Perfectae caritatis e Ecclesiae sanctae. Sem
negar a herança do último Capítulo, os membros do Instituto preocuparam-se so-
bretudo em responder plenamente ao convite da Igreja. 

Sua conclusão é razoavelmente otimista: 

No geral, esta situação é ainda saudável [...] Há ‘sombras’ no quadro. Precisamos
vê-las honestamente e lamentá-las, mas seria injusto e perigoso exagerar sua im-
portância.

Tudo indica, portanto, um Capítulo bastante clássico, embora saibamos que
será bastante excepcional na sua amplitude (duas sessões) e por uma reformulação
completa das Constituições, que apenas vai encontrar a sua forma definitiva depois
de 1985. O Instituto vai sair-se numericamente muito enfraquecido e doutrinal-
mente renovado, como ilustra o relatório do Ir. Basílio, em 1985524.

Um relatório do tempo de crise estrutural em 1985 
pelo Irmão Basílio

Este relatório concerne na verdade a dois mandatos do Ir. Basílio e pode ser
considerado como uma espécie de testamento espiritual e institucional. Na primeira
parte, ele fornece uma visão crítica do “tipo e plano” de seu governo, que ele
define como colegiado, de escuta, mas indiretamente pessoal525. Um dos principais
objetivos do colegiado, do qual ele era o chefe foi “de obter a renovação Conciliar
no Instituto de acordo com os documentos do 16º e 17º Capítulos Gerais”, por
meio de sessões, retiros e até mesmo uma edição especial do Bulletin de l’Institut526,
bem como o convite às Províncias para estabelecer programas de integração
destas Constituições pelos Irmãos.

524 Irmãos Maristas das Escolas, Na escuta do 18° Capítulo Geral, Casa Geral, Roma, sem data, p. 67-93.
525 A partir da influência de sua própria personalidade. 
526 Bulletin de l’Institut, T. 31, n. 220, junho de 1980. 
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A segunda preocupação foi “a orientação do Instituto para com os pobres e
missões”. A oração foi um terceiro objetivo “seguido por um esforço de sensibili-
zação durante nossas visitas, por retiros de oração dados para mais de vinte pro-
víncias”; por duas circulares e o incentivo para frequentar escolas de oração fora
do Instituto. A pastoral das vocações não foi negligenciada nem “a preocupação
em reforçar a unidade do Instituto” pela criação de centros de pesquisa em Her-
mitage e Roma. Especialmente “no plano das ideias nós resguardamos a unidade
entre nós mantendo-nos em uma linha média, defendendo-nos de qualquer excesso
seja do lado da renovação ou do lado do tradicionalismo”.

Para a formação permanente, os Segundos Noviciados foram mantidos, Jesus
Magister tornou-se o Colégio Internacional e no Centro de Champagnat, criaram-
se cursos de reciclagem de dois meses. O projeto comunitário foi encorajado em
todos os lugares. Finalmente, contatos seguidos foram estabelecidos com os outros
ramos da SM. O Instituto, portanto, tem sido governado e até mesmo, “nosso go-
verno não poupou nenhum contato com a base”. No entanto, Ir. Basílio reconhece
que “em um ou outro setor do Instituto minha ação pessoal ou a de meus conse-
lheiros obtiveram apenas um resultado bem limitado”.

Em seguida, ele começou as recomendações: escolher cuidadosamente um vi-
gário-geral mantendo seu papel “como é exercido pelo atual Ir. Vigário Geral”, ou
seja, “associado ao governo” (p. 78). É preciso uma equipe suficientemente grande
de conselheiros, mas que não sejam responsáveis por regiões, mantendo com os
Irmãos e as províncias contato direto e periódico durante o tempo do mandato de
9 anos. E ele expressou o desejo de que um artigo convide os Irmãos que se
sentem missionários para se oferecerem como voluntários ao Superior-geral.
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117. Irmãos de diferentes congregações, integrantes do Instituto Jesus Magister, juntamente com
seus professores, na entrada da Pontíficia Universidade Lateranense onde suas aulas eram
realizadas. Foto tirada no início do curso de 1959-1960.
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Em suma, ele resume a ação do seu generalato em torno de três polos: colegia-
lidade do governo; renovação da missão, em particular para os pobres; aprofun-
damento da vida espiritual dos Irmãos. Mais claramente que antes, o Instituto é
definido como um corpo espiritual que os superiores maiores têm por tarefa prio-
ritária animar. Em grande medida, os Irmãos vêm antes das obras, o que pode pa-
recer paradoxal, em uma época em que é redescoberta a dimensão apostólica da
Congregação e defendido um distanciamento em relação à tradição monástica.
Mas a coerência desta abordagem é forte: o apostolado não tem sentido se seus
seguidores não são homens fortemente motivados.

Este caráter aparece talvez ainda mais claramente na segunda parte da inter-
venção sobre a situação do Instituto (p. 79). Se o Ir. Basílio acredita que a curva
descendente do Instituto “dá a impressão de tocar no fundo do poço e tende a
mudar de direção”, pelo menos em algumas províncias, ele está consciente de
que ambientes mais ou menos secularizados são um obstáculo difícil. E, sobretudo,
formula (p. 80) uma reflexão fortemente em ruptura com a tradição do Instituto: 

Por outro lado, nós não fazemos do número nosso objetivo, mas a obra do Se-
nhor que exige trabalhadores para realizá-la. Nesta perspectiva, portanto, a quali-
dade precede a quantidade.

Ele vai, portanto, privilegiar os aspectos qualitativos, revendo os “pontos fortes”
do Instituto: compromisso com o espírito do Fundador; boas relações em nível de
governo; relações comunitárias ricas, “apesar de todas as fragilidades humanas,
os aspectos negativos da formação recebida e as influências do mundo moderno”;
abertura apostólica preocupada em responder aos apelos da Igreja e da juventude;
fidelidade na oração e na confiança, particularmente forte nos antigos Irmãos.

118. A pesquisa sobre as origens do Instituto e seu
fundador começa a trazer contribuições significativas.
Quadro do antepassado Patouillard, pai de Jeanne, esposa
de Philippe Arnaud, sobrinho de Marcelino Champagnat.

119. Uma das contribuições da
pesquisa sobre as origens do Insti-
tuto e de seu fundador publicadas
no Bulletin de l´Institut.
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Ele aponta, em seguida, cinco pontos fracos. Sobre os três primeiros (uma
oração comunitária muitas vezes fraca; “fraqueza da vida de oração em um bom
número de nossos Irmãos”; “menosprezo da consagração religiosa”), seus comen-
tários são clássicos mesmo se eles vão geralmente mais longe do que antes, espe-
cialmente em relação à oração, fortemente diferenciada da piedade.

Com o quarto ponto fraco, ele enfrenta uma questão por longo tempo escondida
e que se torna veemente: “a carência de critérios para orientar a nossa identidade
apostólica”. De fato, primeiro trabalhando principalmente em pequenas escolas
rurais, “os Irmãos se espalharam pelo mundo, adaptando-se às situações de países
diferentes, embora nosso objetivo, nossa identidade e nossas opções apostólicas
se diversificaram”. Se “manter uma visão limitada e fixista da missão do Irmão
Marista [...] não é mais possível”, o Instituto não pode, contudo, abraçar múltiplos
trabalhos apostólicos. É preciso, portanto, ao mesmo tempo permanecer fiéis ao
Fundador e aos apelos do tempo. “Não é fácil [...] especialmente em certas pro-
víncias onde a tradição, a história e os interesses pessoais oferecem uma grande
inércia”. Há, portanto, riscos simétricos de deriva e de asfixia do apostolado: “a
qualidade se dilui na quantidade” [...]. Além disso, a complexidade crescente do
mundo escolar, a variedade de situações da escola católica no mundo... obrigam
a estabelecer critérios que determinam o nosso próprio apostolado527.

O Ir. Superior finalmente observa “a fraqueza da formação dos Irmãos”, tema
clássico dos Capítulos Gerais, mas sem lamentar uma fraqueza intelectual: é a
formação religiosa e social que é o problema. Uma é muito superficial e mal
acompanhada; a outra leva a desvios políticos.

527 Ver em A escuta do 18° Capítulo geral, p. 90, nota 1, os critérios definidos pelo Capítulo de
1985 após essa intervenção.

120. Irmãos Alexandro Balko, Gabriel Michel e Juan María, animadores das visitas aos lugares maristas.
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Em síntese, dois grandes eixos da renovação lhe parecem prioritários: as Cons-
tituições e a formação. Seu diagnóstico é claro: a obra do Padre Champagnat,
“sem uma adaptação substancial, não é mais capaz de responder às necessidades
do nosso tempo” (p.92). “Quanto à formação, nós não fomos capazes, salvo ex-
ceção, de colocá-la no nível necessário”. É preciso, portanto, investir prioritaria-
mente nas pessoas e finalizar a reestruturação utilizando os materiais preparados
pelo 16° Capítulo Geral.

Não é mais questão, dezoito anos após a avaliação otimista do Ir. Charles-Rap-
haël, de uma autocongratulação amplamente baseada nas estatísticas, mas ao
contrário, de um diagnóstico muito mais qualitativo e bastante severo, bem como
de um programa de renovação a seguir, como se esse tempo, bastante longo,
tivesse servido primeiro para revelar a extensão das falhas do Instituto. É, portanto,
sugerido que a prosperidade anterior do Instituto tenha sido parcialmente artifi-
cial.

121. O Irmão Berne e sua escola em St Julien Molhesabate (1892). 122. Exterior da igreja 
da Casa Geral (Roma). 123. Grande colégio de Kotomato (Japão)



396

O sinal de uma profunda mudança cultural. 
Da hagiografia à biografia

Ao evocar a vida dos Irmãos da época de 1907-1967, eu me servi abundante-
mente dos relatos necrológicos. O próprio Fundador e alguns Irmãos, em geral os
superiores, tiveram o direito de ter muito cedo biografias reais que se pode, sem
hesitação, classificar do gênero hagiográfico, porque mesmo quando seus perso-
nagens não são exatamente santos, a maneira de escrever obedece às mesmas re-
gras que o gênero hagiográfico “que se refere não essencialmente ao passado,
como faz a história, mas ao que é exemplar528. O objetivo era, portanto, edificar,
ou seja, alimentar o imaginário e o emocional do leitor religioso reforçando seu
sentimento de pertença a uma linhagem santa.

No entanto, esta edificação não terá chance de ser eficaz se ela corresponder
a uma cultura recebida pelo grupo a que se destina. Assim, qualquer mudança de
forma e de substância das biografias parece-me significativa de uma cultura da-
queles que as escrevem e os que as recebem. No que se segue, vou tentar de-
monstrar essa mudança, servindo-me de alguns exemplos significativos.

“Nossos superiores” (1953)

Os Capítulos Gerais tendo desejado a ela-
boração de novas biografias, o Ir. Jean-Emile
publicou em St Genis Laval, em 1953, uma
obra de 408 páginas intitulada Nossos supe-
riores, que revive a tradição inaugurada em
1856 pela biografia do Padre Champagnat,
mas estabelece, sobretudo, uma continuidade
com a biografia do Ir. Francisco pelo Padre
Ponty529 (1899) e em 1907 com a do Ir. Luís
Maria530. No entanto, o Ir. Jean-Emile não in-
tegra o Ir. Francisco à sua lista de Superiores.
Sua causa de beatificação estando em anda-
mento, ele pôde manter-se prudente; mas, o
mais provável, ele segue uma tradição bem
estabelecida que faz pouco caso do Ir. Fran-
cisco como superior. Ele retoma, conden-
sando-a, na biografia do Ir. Luís Maria. E, em-
bora o Ir. João Batista não tenha sido

528 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, folio/histoire, 2002, cap. 7, p. 316-335. 
529 Padre L. Ponty, capelão de N. D. de Lacabane, Vie du F. François, Lyon, Vitte, 1899, 338 p. 
530 Vie du F. Louis-Marie, par un frère de cet institut, Vitte, Lyon-Paris, 1907, 299 p. 
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124. Nos Supérieurs (1954), 
obra do Irmão Jean-Émile.
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Superior-geral, é por meio dele que inicia um livro que apresenta uma visão dos
superiores do Instituto um tanto questionável, uma vez que exclui o primeiro su-
cessor do Padre Champagnat.

A obra apresenta um real interesse histórico porque o Ir. Jean-Emile consultou
os arquivos e localizou estes superiores na história geral do Instituto. No entanto,
ele não a destaca, a não ser parcialmente, da velha tradição hagiográfica que
consiste em uma narrativa da vida do santo, seguida de um catálogo de suas vir-
tudes. Em suma, é uma literatura clássica, destinada a reforçar e ilustrar o que o Ir.
Basílio em breve nomeará como o binômio espiritualidade-estrutura.

Um binômio em que o segundo termo é um pouco fraco como na descrição
da espiritualidade531 do Ir. João Batista pelo qual o Ir. Jean-Emile revela, pelo
menos em parte, a sua própria.

Ela é simples e sólida. Ele não incorreu em nenhum excesso, não teve nenhuma
tendência particular e preferiu, acima de tudo, o caminho comum. Fez seu mel, por
assim dizer, de todas as flores e especialmente das mais simples. […] Na base de
tudo, ele colocou esta ideia fundamental, expressada por Nosso Senhor: que serve
o homem ganhar o mundo, se ele vier a perder sua alma? Salvação eterna é nele seu
único afazer. […] Nenhum evento contemporâneo é refletido em sua obra, nem
mesmo as alegrias ou as provações da Igreja que faziam vibrar o coração do Ir. Luís
Maria; nada do que se passa lhe pareceu merecer uma alusão ainda que rápida.

E o Ir. Jean-Émile conclui que seus escritos estão imbuídos de virtude sólida e
sólida piedade suscitando o interesse dos religiosos sérios enquanto que “espíritos
frívolos” o abandonam. Mas, podemos nos perguntar se se trata mesmo de espiri-
tualidade e se os espíritos que o abandonam são tão frívolos diante desta visão
também curta da vida espiritual.

O epílogo da obra dá um aspecto complementar do significado espiritual de to-
das essas vidas. Recordando o projeto do Ir. Stratonique de constituir um livro de
ouro para o devotamento, ele considera que “o século que vai desde a morte do
Venerável Pe. Champagnat àquela do Ir. Diogène nos mostra verdadeiros heróis da
dedicação. De manhã à noite e muitas vezes antes do levantar dos Irmãos até mais
tarde, após seu deitar, os superiores [...] tem usado todo seu tempo, todas as suas
forças para o bem da sua família religiosa”. Não tendo cessado de dedicar-se,
“nada de surpreendente que o bom Deus tenha ajudado tão bons trabalhadores”.
E depois: “eles todos foram pais, em vez de superiores impositivos e exigentes”.

Opondo os religiosos sérios aos espíritos frívolos, o Ir. Jean-Emile sugere que a
literatura do Instituto não encontre mais a estima que ela merece. E se pode dizer
o mesmo sobre sua coleção que me parece a última manifestação de uma hagio-
grafia tradicional. Na verdade, se ela ainda poderia satisfazer os homens da
geração do Ir.  Jean-Emile (1878-1971), é duvidoso que tal forma de conceber o
espírito do Instituto tenha correspondido às novas aspirações. Cinco anos mais
tarde, o Capítulo irá defender uma vida espiritual ao mesmo tempo mais profunda
e mais pessoal, que este livro quase não anuncia.

531 É uma das primeiras vezes que esta palavra é encontrada na literatura marista. 
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A vida do Ir. Alfano (1873-1943): 
da hagiografia à biografia espiritual.

Em 1963, as edições Marie Médiatrice de
Genval, na Bélgica, publica uma biografia do
Ir. Alfano, falecido em 1943, cuja causa de bea-
tificação, iniciada em 1953, foi introduzida em
Roma em 1955. Nesta obra que ele intitula “A
via reta”, o Ir.  Henri-Noé (Marcel Colin), for-
mador prestigiado do Segundo Noviciado e de-
pois do Centro Champagnat, fornece o retrato
de um Irmão que nasceu em Val d’Aosta (Itália),
em 1873, formado em St Paul-Trois-Châteaux,
depois professor em Roma e Gênova, e sobre-
tudo mestre de noviços (1907-1922) e formador
dos Escolásticos (1923-1939).

Embora o livro destine-se a um público am-
plo, tem o desejo de expor de forma bastante
sistemática os traços gerais de uma espirituali-
dade que, em muitos aspectos, influenciou o Ir.
Jean-Emile, mostrando um Ir. Alfano, homem
do dever, não perdendo um momento e, claro,
uma “regra viva” ao ponto de ter a reputação

de um homem severo (p. 92...): “as palavras que voltavam mais vezes na sua fala
eram: dever, sério, reflexão, constância”. O Ir. Alfano foi também um leitor assíduo
da literatura espiritual do Instituto que ele chamava de “o pão de casa” (p. 71).
Seu ensinamento aos noviços está contido em um manuscrito de 140 páginas, do
qual nos é dado apenas um resumo sucinto, desenvolvendo em oito capítulos o
que deve ser o espírito marista (p. 72): espírito de fé; espírito de confiança filial
em Deus; espírito de retidão; espírito de regularidade; espírito de caridade fraterna;
espírito de alegria espiritual; espírito de sacrifício; espírito de humildade, simpli-
cidade e modéstia. 

Na 6ª parte da biografia, o autor apresenta os cinco características principais
desta vida. Primeiro ele se concentra numa “arte de viver” feita de autocontrole e
senso do dever, em especial para fazer respeitar a regra. Depois aparece: “rezar
sempre”, feito menos de devoção e mais de entrega a Deus (p. 125); o amor à Con-
gregação; “sua generosa participação na Cruz de Cristo” por um espírito de sacrifício
constante. O Ir. Alfano é finalmente uma “Alma Mariana”, apóstolo do rosário. E
em seu último capítulo intitulado “Magnificat”, o autor deseja nos lembrar:

Este homem que parece ser austero, este amante da Cruz, este homem da
Regra e da fidelidade [...] era um coração aberto, ávido, apaixonado, sensível. Ver
nele apenas o asceta é desfigurá-lo; é mutilá-lo. Porque foi, principalmente, uma
alma ardente, amante, totalmente de desejo, o destaque do amor.

Este livro sugere a chama mística por trás de uma fachada ascética. Enquanto
o Ir. Jean-Emile ainda evolui num espírito ascético e hagiográfico, o Ir. Marcel
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125. La ligne droite (1963), obra do
Irmão Marcel Colin.
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Colin exprime-se sobre o registro da espiritualidade procurando menos uma lista
de virtudes do que o significado mais profundo de uma vida. Este é o programa
que ele se estabeleceu: compreender um itinerário espiritual que poderia parecer
rígido, mas era na verdade um caminho reto.

Esta biografia também sugere uma certa sociologia do Instituto: aquela dos
seus oficiais subalternos que são os formadores, que nunca terão acesso ao pro-
vincialato nem serão eleitos assistentes, mas constituem a espinha dorsal da Con-
gregação nos anos 1900-1960. O Ir. Alfano é um exemplo quase perfeito porque
cumpriu quase todas as funções intermediárias. Professo perpétuo em 1894, tor-
nou-se responsável pelo Escolasticado da Itália, em Ventimiglia, em 1903. Após o
voto de estabilidade, em 1907, será mestre de noviços até 1922532. Desde 1909,
foi Conselheiro provincial em St-Paul-Trois-Châteaux. Em 1916 fez seu Segundo
Noviciado. De 1923 a 1939 será formador no Escolasticado533. Em 1920 e 1932
foi eleito para o Capítulo Geral.

O Ir. Marcel Colin, como formador, sabe imaginar toda a grandeza desses ho-
mens do dever e da regra que são, ao mesmo tempo, as testemunhas intransigentes
da identidade espiritual de uma congregação que está lutando para lhe seguir. E
no fundo, evocando com simpatia a personalidade do Ir. Alfano acampado em
sua intransigência, o Ir. Henri-Noé admite implicitamente que não é muito fácil
nem desejável seguir seus passos. Em suma, é o funcionamento do “é mais admi-
rável que imitável” capaz de gerar reflexões pessoais, mas sem suscitar um desejo
de imitação. É, acima de tudo, uma forma de declarar superados os tempos deste
tipo de santidade.

Da hagiografia 
à biografia histórica

Este esforço para passar da hagiografia as-
cética para a biografia francamente espiritual
terá imitadores, mas passando pela fase da
biografia francamente histórica. Embora
sendo delicado falar de escola histórica ma-
rista, a base desta tendência pode ser locali-
zada em 1956-58 com os artigos do Ir. Pierre
Zind (Louis-Laurent) publicados em: “Con-
tributions à une reprise des travaux sur les
origines de l’Institut”534.

532 Sua saída do Noviciado foi devido a um desacordo com o provincial sobre a admissão de um
noviço aos votos. Mas houve certamente causas mais gerais que o autor não detalha. 

533 O Ir. Marcel Colin não precisa sua função exata. Parece que ele foi superior. 
534 Bulletin de l’Institut, T. 24, n. 177, p. 83, 161, 215. 

126. Nos Supérieurs, F. Léonida (1976),
obra do Irmão Gabriel Michel.
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O título da biografia do Ir. Leônidas, escrita pelo Ir. Gabriel-Michel em 1976535,
embora se encontre na continuidade da obra do Ir. Jean-Emile como seu título -
Nossos Superiores. Ir. Leônidas – mostra-o claramente e está em um espírito muito
diferente daquele do seu antecessor: já não se encontra mais esta mistura de ha-
giografia e história, mas uma biografia histórica construída a partir de um dossiê
de depoimentos e que não se interessa profundamente na doutrina da pessoa. Na
introdução, o Ir. Gabriel Michel adverte seus leitores:

Alguns vão achar esta biografia excessivamente crítica de um homem que con-
sideravam ser o perfeito Superior. Outros dirão que este retrato, sem dúvida ver-
dadeiro, apresenta o ideal de um mundo que desmoronou definitivamente. 

E, de fato, o relato mostra um personagem cheio de grandeza e mesmo com
delicadeza, mas também lembra julgamentos tais como este:

Ele era a personificação da Regra (ou mesmo do regulamento). Um metrônomo,
sem acidentes, mas sem este calor humano, sem estas pequenas atenções, estas
conversas jogadas fora, aparentemente fortuitas, que vão ao coração e o transfor-
mam (p. 84).

O Ir. Leônidas reconheceu a si mesmo: “Não é o coração que me falta, são as
formas” (p. 89). E o Ir. Gabriel Michel concluirá (p. 146):

A geração atual está inclinada a julgar severamente esta geração que parecia
toda revestida de princípios e tranquilamente se sente mais perto do Evangelho. É
ainda muito cedo para julgar...

Como o Ir. Marcel Colin, que se esforçou para encontrar no Ir. Alfano o sentido
mais profundo de uma vida austera, o Ir. Gabriel tentou nos fazer entrar na com-
preensão profunda de um homem de responsabilidade, cuja personalidade foi
muito discutida. E ele foi bem-sucedido porque, sem recusar a considerar os seus
limites, ressalta também todas as complexidades e profundidades. Mas, como eu
disse, sua doutrina aparece pouco nestas linhas enquanto a biografia do Ir. Alfano
foi mais eloquente sobre este ponto. As duas biografias estão de acordo sobre um
ponto: um tal tipo de santidade tornou-se difícil de entender. E o Ir. Gabriel vai
um degrau mais longe: ela está desatualizada.

Pode-se melhor destacar a ruptura cultural sobrevinda entre 1963 e 1976, uma
vez que este julgamento provém de um Irmão que viveu muito tempo à época an-
terior e busca compreendê-la mais do que condená-la. A questão é, portanto, não
decidir se uma época é melhor que a outra, mas dizer claramente que os tempos
mudaram. Agora, a única maneira de construir é procurar a verdade de um destino,
espiritual com certeza, mas também marcado pelos limites da sua humanidade e
da época na qual viveu. Em última análise, a história, tão negligenciada por um
Instituto que se achava garantia contra ela por uma concepção fixista de seu
destino, impõe-se como um juiz.

535 Gabriel Michel, Nos supérieurs. F. Léonida, Casa Geral, Roma, 1976, 150 p. 
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A biografia do Ir. Charles-Raphaël, escrita pelo
Ir. Paul Sester536 em 1988, será no mesmo espírito,
mas o autor não sente a necessidade de avisar cui-
dadosamente seus leitores, como se este gênero bio-
gráfico fosse óbvio537. Eu mencionei, várias vezes,
esta biografia nos capítulos anteriores. No último
capítulo de seu livro, o autor, depois de sublinhar
as qualidades eminentes do homem, procura sugerir
uma personalidade bem diferente daquela do supe-
rior precedente:

O que ele não teve, porque cada homem, por
maior que seja, tem suas limitações, são as qualida-
des de líder, [...] Mesmo agindo em nome do seu
Conselho, ele sempre estava hesitante em tomar
uma decisão, faltava a firmeza no comando, porque
ele não gostava de se impor, nem queria exercer do-
mínio sobre alguém e sentia relutância em avançar.

Trata-se ainda de hagiografia e de edificação?
Sim, em certa medida, porque, paradoxalmente, a
evocação da complexidade de um homem aparece mais edificante do que uma
literatura hagiográfica sem credibilidade, porque isto é bom demais para ser ver-
dade. A intenção de propor bons exemplos é sempre a mesma, mas são introdu-
zidos os conceitos de complexidade e temporalidade de maneira explícita. Agora,
aquele que escreve uma biografia edificante recusa apresentar o personagem em
questão como emancipado do tempo e da condição humana. Portanto, estabe-
lece-se uma hagiografia, que distingue, mais claramente do que antes, santidade
e perfeição, e que é mais respeitosa da história e da antropologia. Houve uma
mudança cultural pela integração da cultura profana na tradição católica.

De biografia histórica a biografia espiritual?

As duas últimas biografias não tinham certamente colocado entre parênteses o
lado espiritual dos estudos superiores, mas, com a biografia do Ir. Basílio Rueda,
do Ir. José Flores (“Chepo”)538, a espiritualidade torna-se o fio condutor da biografia,
e como uma explicitação do lema do Ir. Basílio: “Queimar sua vida pelo Cristo,
pelos Irmãos e pelo Reino”, que obviamente não teria negado nenhum dos seus
antecessores. Mas o Ir. Basílio aparece nestas páginas como um exemplo de vida
mística e profética, em uma centena de lugares de dominante ascética, expressada

536 Frère Charles Raphaël, 8° supérieur général de l’institut des Frères Maristes, Roma, 1988, 103 p. 
537 Mas o Ir. Paul Sester receberá certo número de críticas. 
538 Traduzido ao francês pelo Ir. Gabriel Michel, com o titolo: Lumière et flammes d´une vie, sem

indicação de lugar nem de data, 340 p. 

127. Frère Charles-Raphaël,
8éme Supérieur Général
de l´Institut des Frères
Maristes (1988), obra 
do Irmão Paul Sester.
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ainda sem complexo pelo Ir. Jean-Emile, em 1953, e
tão bem entendida em 1963 pelo Ir. Marcel Colin
com o Ir. Alfano.

Eu veria, de bom grado, três fases na redação das
biografias: a hagiográfica, a histórica e a carismática
que parecem expressão das mudanças substanciais
experimentada pelo Instituto. Claro que, como havia
alguma parte de retórica na apresentação dos supe-
riores gerais ou formadores, regras vivas distantes e
quase perfeitas, há uma retórica da biografia histórica
ou carismática. No entanto, essa inversão é altamente
significativa.

Mutação cultural 
e aprofundamento espiritual 

Pelos exemplos anteriores, eu queria destacar um
fato fundamental: se há rupturas na história do Insti-

tuto, estas não se situam essencialmente no nível teológico, espiritual ou até
mesmo institucional, mas na expressão desta teologia e desta espiritualidade. O
Instituto não queima o que amou, mas integrando a cultura circundante, mudou
o olhar sobre Deus, a Igreja, o mundo e sobre si mesmo. E é por isso que, mesmo
sobre temas também secundários, como as biografias dos superiores, não é mais
possível escrever como antes. No entanto, não é fácil exilar-se de uma cultura
para construir outra sem se perguntar se não se perde sua alma.
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32. 

CAPÍTULOS GERAIS 
E CIRCULARES (1967-1985).
REINTERPRETAÇÃO 
NO CALOR DA TRADIÇÃO

Os 16° a 18° Capítulos Gerais têm entre si uma unidade real pelo fato de que
os três correspondem ao generalato do Ir. Basílio e à elaboração das novas Cons-
tituições. Prevaleceu neles um clima de tensão, especialmente em torno da questão
do sacerdócio. Já mencionei sobre a primeira sessão do capítulo 16°, em 1967,
que, tomando o exemplo do Concílio, rejeitou o trabalho preparatório para cons-
truir seu funcionamento e seu programa e assim criou uma ruptura audaciosa
com a tradição anterior. Este é um evento particularmente surpreendente que
ocorreu em uma assembleia de Irmãos estáveis, uma vez que o capítulo de 1967
era ainda composto por Irmãos com os quatro votos.

Um trabalho doutrinal considerável

O essencial dos resultados deste trabalho de reinterpretação consta nos “Do-
cumentos capitulares” publicados em dois volumes – vermelho e verde – em 21
de novembro de 1968, que servem de base ao texto das Constituições ad experi-
mentum publicado no mesmo dia (livreto branco). Um documento marial, pu-
blicado em 1969, e um Diretório completam o conjunto. Esses documentos ca-
racterizam-se por uma grande riqueza doutrinal fundada na Bíblia, nos
ensinamentos do Concílio e na tradição do Instituto. 

Primeiro volume dos Documentos capitulares: 
vida religiosa

A partir do documento 1, sobre o Espírito do Instituto, o Capítulo nos convida
a refletir sobre “a qualidade de nossa fidelidade” porque “desde nossas origens o
clima espiritual e a civilização mudaram. Nós nos interrogamos sobre os possíveis
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atrasos de nossa evolução.”539 E, para conclusão, o documento, em meio a outros
votos, formula o desejo de “que estudos críticos sejam constantemente empreen-
didos em nível do Instituto para fazer emerger o caráter rico e dinâmico de nossa
vocação marista”. 

O documento 2, sobre a consagração religiosa, exprime uma viva consciência
de que agora vivemos em “um mundo profundamente secularizado onde nada
fala, e onde nada, aparentemente, falará mais de Deus”540. Também, “à necessidade
de seleção e de formação vem juntar-se a esta uma fé provada pelos ventos
gelados da incerteza, da angústia, do ceticismo, em um mundo em evolução
rápida que parece distanciar-se da religião e rejeitar Deus em nome do progresso
científico e da dignidade humana541”.  

O voto de estabilidade suscitou uma forte controvérsia, se se crê na longa ex-
posição que lhe é consagrada (p. 88-100). Ele é finalmente definido sob seu aspecto
carismático: “como um meio pessoal de responder de uma maneira mais profunda

à graça do Espírito, em vista de uma maior fidelidade
na prática das Constituições e de uma vitalidade cons-
tantemente renovada do Instituto”. Atrás desta fórmula
aparentemente insignificante, acontece uma revolu-
ção institucional: o voto de estabilidade deixará de
ser um obstáculo para as funções importantes e o Ca-
pítulo Geral.

O documento 3, sobre a vida de oração, ratifica
as longas mudanças já percebidas no decorrer dos
Capítulos de 1932 a 1958: importância da Palavra de
Deus, espírito de oração, oração litúrgica. Passa-se
do terço à “oração marial”. Embora o termo “devoção
marial” tenha sido mantido, os desenvolvimentos dou-
trinais evocam bem uma espiritualidade. O estudo
religioso não é mais codificado em um tempo de uma
hora por dia, mas deve permitir sessões de estudo e
de cursos para levar a “uma sólida cultura religiosa”.
Em suma! As práticas do Instituto são mantidas, mas
reinterpretadas e sobretudo aprofundadas. 

Redinamizar a comunidade

No documento 3, o mais volumoso (p. 123-191), a comunidade é vista como
“mistério” ligado àquele da Igreja “corpo místico de Cristo e o Povo de Deus,
mais do que uma sociedade com organização jurídica”542. Além disso, “a colocação

539 Documentos capitulares: Espírito do Instituto, n. 4-8.
540 Documentos capitulares: Consagração religiosa, n. 28.
541 Documentos capitulares: Consagração religiosa, n. 44.
542 Documentos capitulares: Vida Comuniária, n. 12.
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em questão de valores que pareciam imutáveis, a evolução rápida do mundo”, a
reforma do Vaticano II, a complexidade das tarefas novas, a penúria das vocações,
exigem, mais do antes, que um Irmão seja apoiado por uma comunidade. 

Como as sondagens efetuadas no Instituto na ocasião do Capítulo assinalam
“o caráter superficial de bom número de nossas comunidades” (p. 126), faz-se ne-
cessária uma reforma profunda, fundada sobre “uma espiritualidade de abertura”
e “uma fidelidade de evolução” substituída por “uma fidelidade de fixação”. Já
não é mais suficiente ser uma equipe atrelada a uma tarefa escolar comum. É ne-
cessária uma verdadeira comunidade de partilha, na tradição da primeira comu-
nidade cristã, fraterna, mesmo que dependente de uma autoridade, e apostólica.
Justamente porque apostólica, esta será uma “comunidade educativa” (p. 166)
com os alunos, “os professores civis,” os pais dos Irmãos, “os auxiliares de serviço”
e mesmo os antigos Irmãos que “podem constituir uma dimensão apreciável da
comunidade marista em estado de missão”. A comunidade paroquial e as dioceses
não são esquecidas. 

Em certa medida este documento queima o que antes tinha sido amado. De
fato, se nos primeiros anos de La Valla os Irmãos eram leigos apostólicos mais li-
gados à comunidade eclesial do que a comunidade restrita (o Ir. Lourenço no Bes-
sat...), rapidamente o Pe. Champagnat estabeleceu um estilo comunitário conven-
tual, limitando o apostolado à função de professor. É por outro lado significativo
que este documento não se autoriza das origens nem da tradição. 

Nasceu, assim, o conceito de comunidade educativa da qual surgiu a introdução
do laicato nas fileiras de um Instituto que não se define mais exclusivamente
como sociedade religiosa de educação com contornos claros, mas como comuni-
dade constituída de um grupo de Irmãos vivendo juntos uma espiritualidade, as-
sociada a grupos mais fluídos partilhando diversa-
mente vida espiritual e apostólica. Não é de fato
uma congregação, mas uma comunidade nova que
se desenha. Dito isto, a comunidade dos Irmãos
torna-se uma entidade mais exigente e mais flexível,
porque não se define mais por uma tarefa comum
num mesmo lugar, mas pela partilha de uma espiri-
tualidade vivida. 

Essa nova maneira de conceber a comunidade
dos Irmãos que encontra – aparentemente sem pen-
sar – situações dos primeiros anos da congregação
que vai propor o mesmo problema das origens: se a
obra deixar de reunir os irmãos, a comunidade co-
locada em retração terá uma consistência espiritual
bastante forte? Uma crise é potencialmente contida
nesste comunicado que o estabelecimento do pro-
jeto comunitário tentará resolver. 130. Documentos capitulares.

Livro vermelho.
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Missão apostólica: da escola à educação?

No segundo volume dos Documentos capitulares, o dossiê sobre a vida apos-
tólica apresenta uma visão atenuada do mundo atual: grandeza do homem e pro-
gresso, aumento do secularismo e de explosão demográfica, aspiração à unificação
e ao desenvolvimento (p. 279). Mas também “mundo onde a vida, a liberdade, a
dignidade do homem são cada dia mais ameaçadas [...] Mundo da ausência de
Deus, no qual, ausência da abertura para o invisível, o homem é ameaçado de es-
gotamento”. A missão dos Irmãos Maristas será, portanto, prioritariamente a cate-
quese e a educação da fé pela “escola e particularmente a escola católica”, mas
também as “atividades extraescolares” que é inútil enumerá-las, mas que todas
devem ser “ordenadas ao anúncio do evangelho no respeito pela liberdade de
consciência”. Enfim os “pobres” devem receber toda a nossa atenção, mas o do-
cumento não precisa os aspectos desta pobreza. 

À primeira vista, este texto dificilmente contrasta com a prática do Instituto
porque os Irmãos sempre tiveram atividades extraescolares (animação paroquial,
obras pós e paraescolares ...). No entanto, estas obras permaneceram muito ligadas
à escola, e agora são vistas como obras desconectadas do escolar o que provocará,
em numerosas províncias, conflitos entre a escola e os adeptos das novas aborda-
gens apostólicas.  

Mas, é sobretudo a segunda parte da vida apostólica que será problemática,
pois ele aborda o tema “instituto e sacerdócio”. Incapaz de decidir, o Capítulo ex-
pressa o desejo de fazer contato com os Padres Maristas em vista de uma colabo-
ração mútua nas obras de educação e confia à nova Administração Geral a missão
de estudar a questão em vista de uma solução. 

Nos capítulos seguintes (p. 45-130), o documento delineia uma espiritualidade
do educador marista um pouco prolixa e preocupada em apresentar uma pers-
pectiva ao mesmo tempo aberta e fortemente enraizada, mas ainda mal desemba-
raçada, parece-me, da doutrina clássica: a escola deve fazer nascer uma “equipe
educadora”; um capítulo é consagrado ao movimento apostólico dos jovens (p.
118); outro (p. 124) à União Mundial dos Antigos Alunos.  

Algumas passagens são significativas de uma real crise de transmissão. Assim
(p. 77-78) observamos: 

... certo mal-estar, certa hesitação pelo ensino religioso. Há até Irmãos que
não querem mais mantê-lo nas classes superiores. Alegam de não serem suficien-
temente competentes; sente-se “ultrapassados” pela evolução das mentalidades
e dos métodos. [...]. Alguns estão inseguros por dúvidas infundadas e perniciosas
para nossa fé. 

No todo, este documento muito longo (p. 9-130) carece de unidade, como se
ele tivesse tido a preocupação de reunir as diversas tendências educativas da con-
gregação. As mentes mais convencionais podem encontrar nele uma forte conti-
nuidade da doutrina anterior, e as mais inovadoras, elementos para avançar. 

Os membros da comissão (p. 134) não pretendiam, além disso, uma visão de-
finitiva e completa da questão em razão da “evolução constante e rápida da so-
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ciedade”. Constatando o rareamento das vocações e o crescimento das saídas,
eles analisam as causas: “Nós vivemos em uma época em que a fé sofreu uma
crise séria e, ao mesmo tempo, cresceu o bem-estar material. A escolha de uma
vocação superior perdeu seu aspecto de ascensão social”. Mas também “o sistema
escolar se expandiu e complicou em muitos países” de maneira que os Juvenatos
atraem menos e que, ao mesmo tempo, os auxiliares leigos competentes e influentes
fazem duvidar sobre a utilidade da vocação de Irmão. Mesmo o clero  não com-
preende muito nosso papel. Mas o grande obstáculo “é o religioso amargurado,
triste, aborrecido, irregular, é a comunidade sem ideal”. No geral, a crise de iden-
tidade da vocação apostólica do Irmão é analisada com lucidez.

Uma crise da formação

A comissão não visa revolucionar a formação, mas aprova uma evolução em
curso: os juvenistas ou aspirantes ficam em suas famílias e são acompanhados por
um Irmão especializado. As férias, por muito tempo consideradas com descon-
fiança, são agora vistas com favor, permitindo manter o contato com seu ambiente.
No noviciado, a tomada de hábito deverá ser feita sem solenidade. Para o Escolas-
ticado constata-se que, se a preparação profissional é boa, “a formação religiosa
é muito preocupante”. O problema parece o mesmo para os Irmãos na universi-
dade. Jesus Magister e os Centros de Espiritualidade (começa-se a abandonar o
termo “Segundo Noviciado”) devem ser renovados. 

O capítulo sobre a perseverança (p. 194...) assinala “um crescimento de saídas
entre os professos perpétuos e mesmo entre os estáveis”, até mesmo “os professos
temporários diminuem em número enquanto a percentagem de saídas é crescente”.
Ele incrimina, como de costume, uma admissão sem discernimento suficiente e
um compromisso com pouca profundidade. Evoca a sobrecarga de trabalho “por
causa da multiplicação indiscriminada de novas fundações ou a manutenção obs-

131. A edição espanhola reuniu todos os documentos
do 16º Capítulo Geral em um único volume. 
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tinada de obras existes543”. Mas certos diagnósticos são mais recentes: uma vida
demasiada à margem da sociedade e comunidades pouco aptas a se desenvolve-
rem. E também “o mundo se encontra em um período de incerteza e a colocação
de questões que até mesmo duvida da validade da vocação do Irmão professor”.
Entre os remédios clássicos para esta situação (oração, espírito de família, direção
espiritual...) há um que se destaca por sua relativa novidade: “uma revalorização
de nosso estado de religioso se impõe particularmente sob o ponto de vista teoló-
gico”. É preciso, portanto, trabalhar esse problema nos centros de espiritualidade.  

O documento sobre a formação insere-se, portanto amplamente na tradição,
mas reconhece uma crise da identidade do religioso leigo em uma Igreja que não
vê mais que um laicato especializado, sem fazer grande caso dos fundamentos
teológicos e carismáticos de tal escolha de vida. O livreto Irmãos em Institutos
Religiosos Leigos,544 produzido pela União dos Superiores Gerais, responderá mais
tarde a esta dificuldade. Mas é pela ocasião do Vaticano II que o problema vem à
tona de variadas formas: a questão do sacerdócio e aquela da formação.  

Terceiro-mundo, descolonização e missão

O Prefácio (p. 205) do documento sobre a missão mistura, mais ou menos cla-
ramente, terceiro mundo e país de missão. No seu 1º capítulo, ele tem o cuidado
de distinguir “a missão” e “as missões”. Este se dirige aos povos onde a Igreja
ainda não se enraizou ou ainda não chegou à sua maturidade. Mas ele concerne
também a “certos povos ou grupos humanos onde a pregação do Evangelho pode
ir mais longe, mas ainda não conseguiu”, o que pode dizer respeito a países pro-
testantes e velhas cristandades. No entanto, a noção de “país de cristandade” (p.
218) está sempre presente. O capítulo não sai da oposição clássica país de cris-
tandade – país de missão, mesmo se outros documentos expõem com precisão
um mundo unificado, onde a secularização é dominante. 

Seja como for, a comissão propõe um plano abrangente de implantações mis-
sionárias (p. 259-266), estabelecendo que até 10% dos Irmãos em atividade po-
deriam trabalhar nesta tarefa, condicionados a uma reorganização das obras exis-
tentes. Faz-se necessário um Serviço Geral das Missões ajudado por um Serviço
Regional (SRM) e um Serviço Provincial (SPM) para coordenar o esforço do
Instituto. A tentativa é mais urgente que a obra de São Francisco Xavier (p. 240)
que já deu sinais de desaceleração em 1958 e se extinguiu por falta de recruta-
mento. Longas exposições foram dedicadas aos “Irmãos autóctones” a quem se
deve confiar, com certa urgência, responsabilidades após uma formação adaptada
à sua cultura.

543 Este argumento aparece desde o Capítulo de 1932. 
544 União dos Speriores Gerais,, O Irmão nos Institutos de religiosos leigos. Roma, 1991, 69 p. 
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No capítulo VIII se considera a “Adaptação da vida religiosa nos países de mis-
são” (p. 252) que é conhecida hoje comumente por inculturação. E é a ocasião de
uma opinião qualificada sobre uma cristianização relacionada à civilização oci-
dental cooperando “mais ou menos estreitamente” com os funcionários dos Estados
coloniais. E, apesar destas ambiguidades, “se a Igreja se enraizou em certos países
e lá é governado por autóctones, é graças a estes grandes missionários” (p. 253).
Mas não é mais uma questão de proceder assim: a cristianização deve ter em
conta as mentalidades e as culturas.

Este discurso sobre a missão intervém agora que a descolonização é recente
em muitos países e não se completou ainda em outros. Sente-se aí um sopro de
terceiro mundo que incentiva o Capítulo a considerar um relançar da missão. Em-
bora este projeto ainda esteja mal desligado de uma concepção tradicional, ele
terá fortes ecos nos anos seguintes, com muita províncias lançando missões, es-
pecialmente na África e na Ásia.

Em retrospecto, pode-se perguntar sobre a relevância de uma estratégia de
missão externa para as províncias que sacrificam, em parte, suas chances de reno-
vação local separando seus elementos mais dinâmicos. Esta aparente contradição
parece dever-se a vários fatores: a dificuldade de pensar o território das antigas
cristandades como país de missão; o pensamento de terceiro mundo muito forte
na época; a subestimação da magnitude da crise interna; a crença de que a missão
exterior é remédio para a crise de identidade. Em certa medida, retorna a estratégia
de 1903 procurando a salvação da congregação na projeção missionária.

Finanças, pobreza e justiça

O último elemento dos Documentos Capitulares se concentra nas finanças;
seus aspectos técnicos não nos interessam diretamente. Mas algumas das ob-
servações são muito significativas: “Recomendamos uma contabilidade separada
da Comunidade e do Colégio” (p. 273). Este pagaria um salário para os Irmãos
e “procedendo assim não precisamos declarar em nossas instituições benefícios
irreais”. Além disso, “não existem Colégios que são mantidos graças ao fato de
que não são atribuídos os salários para os Irmãos que aí trabalham? É lógico
que o salário desses Irmãos ajude os alunos de classe alta, em detrimento dos
pobres?”

Aos poucos se trata de introduzir leigos na administração temporal para
permitir a alguns Irmãos se dedicarem a tarefas apostólicas e “fazer quebrar
certos preconceitos sobre nossos salários considerados exorbitantes”. Quanto
à justiça social (p. 293), os professores leigos e funcionários devem receber sa-
lários razoáveis e poder gozar da seguridade social. Quanto à relação financeira
entre caixa comum e fundos provinciais a comissão emite o parecer de que
1/10 da receita provincial vá para caixa geral, como o Capítulo de 1958 havia
decidido (p. 299), e 1/10 deste montante seja destinado para as missões.
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O texto das Constituições publicado em Roma, em 21 de novembro de 1968,
foi em grande parte inspirado nos Documentos do Capítulo. Elaborado por uma
comissão ad-hoc entre a primeira e a segunda sessão do Capítulo de 1967-68, foi
discutido e aprovado na sessão de 1968. Encontramos aí uma grande parte do
plano e das ideias dos documentos preparatórios.

Um espírito novo para velhas questões

Se o Capítulo de 1958 já havia demonstrado um novo espírito, o Capítulo de
1967-68 é aquele da ruptura, à imagem do Concílio Vaticano II. Mas, como todos
os fenômenos de ruptura, ele contém importantes elementos de continuidade:
seja porque parte do Capítulo ponderou para reduzir tomadas de posições, seja
porque os protagonistas da mudança não foram até o final de sua lógica.

Na verdade, não há muitas questões debatidas e recomendações que foram
mencionadas nos capítulos anteriores. Mas é a base que é diferente: até o Capítulo
de 1946 esta se manteve fixa. Em 1958, o esquema é mais sutil e, em 1967, não
é mais uma questão de se adaptar a um mundo em mudança, para acompanhá-lo
em suas melhores aspirações, enquanto luta contra o secularismo. De um esquema
binário de bom-mau, passamos a uma visão mais complexa que exige muito dis-
cernimento sobre si mesmo e sobre o mundo. Em particular, é preciso saber se au-
tocriticar à luz de sua tradição e dos ensinamentos renovados da Igreja.

O que parecia adquirido para sempre e deveria durar indefinidamente, é agora
obsoleto. O que era patrimônio a conservar ciosamente, deve se tornar projeto. O
Capítulo de 1967-68 é, em grande parte, o da utopia: ao mesmo tempo destruição
de uma forma de compreender a realidade e reconstrução de outra. Mas como
conseguir passar a um corpo de quase 10.000 pessoas uma mutação vivida por
cento e cinquenta? Como admitir que aqueles que, até então, eram freios, de re-
pente se tornaram aceleradores?

Uma inevitável crise de confiança

Ela é mencionada pelo Ir. Basílio no final do Capítulo de 1976545, quando ele
convida seus membros a não renovarem a falta de comunicação ocorrida no Ca-
pítulo de 1967-68:

Alguns Irmãos, decepcionados e frustrados, julgando não terem obtido satisfação
sobre tudo o que esperavam, não aceitaram os textos preparados pelo Capítulo.
Algumas províncias precisaram de dois ou três anos, outras seis ou sete anos para
descobrir os documentos capitulares e se colocarem em uníssono com toda a
Congregação.

545 Textos do XVII Capítulo Geral, Roma, p. 245-246. 
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Mas esta situação vivida, em pequenas dimensões, no Instituto é o reflexo do
que viveu em seguida, amplamente, a Igreja Católica.

As circulares do Ir. Basílio Rueda

O Ir. Leônidas ainda foi o tipo completo de superior de acordo com o modelo
instaurado pelo Ir. Luís Maria e ilustrado por muitos assistentes. O Ir. Charles-Rap-
haël, embora parte desta tradição, mostrou muito mais abertura. Apesar do Ir.
Basílio ter saído do México, como o Ir. Leônidas, há mais contraste do que conti-
nuidade entre eles, mesmo que eles tenham relações pessoais cordiais.

Um Superior-geral atípico

Na verdade, o percurso do Ir.
Basílio será relativamente clássico
até seu compromisso com o
Mundo Melhor (1961-65), permi-
tido pela abertura do Instituto
com o Capítulo de 1958 e a pers-
pectiva do Concílio. Durante vá-
rios anos, ele exerce um ministé-
rio não previsto por nossas
Constituições e nem nossa tradi-
ção e se tornará Superior-geral
sem ter seguido o percurso habi-
tual. Antes de 1961 não foi con-
selheiro provincial, nem estável,
e foi responsável apenas pela Ju-
venato após 1954. Mas os Cursi-
lhos de Cristandade e sua forma-
ção acadêmica parece terem se tornado fatores decisivos para sua missão. Sob a
influência de seu professor e da tradição Marista, ele estabeleceu um dos funda-
mentos de sua espiritualidade: queimar sua vida por Cristo. E, já durante o percurso
de seus estudos de professor e aluno, parece que não fazia muito caso da regra
quanto ao trabalho e ao descanso.

Sua função como mestre de Segundo Noviciado, durante cinco sessões, dá-
lhe a oportunidade de se reconectar com o Instituto e provar sua pertença pelo
voto de estabilidade. Delegado de sua província em março de 1967, ele é o can-
didato oficial dos hispânicos para o mais alto cargo, embora nunca tivesse sido
provincial ou assistente e é excepcionalmente jovem (43 anos: 1924-1967).

De fato, é um Superior-geral para tempos de crise e para novos tempos. Em
certa medida, a sua baixa conivência com a época anterior é um trunfo e também
sua experiência fora da congregação fez dele o protótipo de um novo modo de

132. O Irmão Basilo Rueda, um Superior Geral
atípico, e seu sucessor, o Irmão Charles Howard.
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ser Irmão Marista. Seu duplo generalato confirmará essa intuição de quem o
elegeu. Ele certamente saberá garantir mudanças de paradigma doutrinário sem
para tanto negar a tradição; e pastoralmente assumirá a tarefa de acompanhar me-
lhor os Irmãos de todas as partes do mundo. Dito isto, este trabalho de reconstrução
e transformação será também aquele de destruição sobre a qual ele terá pouco ou
nenhum controle porque suas causas remontam a muito mais longe. Mas manter
a unidade não foi um grande sucesso.

Sua chegada também significa o fim de uma tradição que tinha até agora na
Europa sua suprema magistratura. Agora, os polos anglo-saxão (Ir. Charles Howard,
Ir. Seán Sammon) e hispânico (Ir. Benito Arbués, Ir. Emili Turú546) dominam um
Instituto cujo componente francofônico desaparece rapidamente.

Assumir e repensar a tradição

A primeira Circular do Ir. Basílio Rueda, datada de 2 de janeiro de 1968, é or-
ganizada em cinco partes, que são distribuídas até julho. Ela enfoca essencialmente
o 16º Capítulo Geral, cuja primeira sessão acaba de acontecer. Eis porque a pri-
meira parte (t.24, 02/01/1968) dedica-se a uma crítica deste evento, que constata
que, pela primeira vez depois de muito tempo, o Capítulo conheceu um verdadeiro
confronto, que eu mencionei na introdução à fase de 1907-1967.

Uma primeira revolução conceitual é feita na parte 4 da Circular, em 2 de
julho de 1968, intitulada “Um capítulo para o mundo de hoje”, que faz a Congre-
gação deixar sua antiga visão de mundo corrupto em que é preciso preservar-se,
para oferecer a de um mundo que chama e em que nós devemos ser “sacramento
e fermento” (p. 339). Na quinta parte da Circular, que só aparece em 1º de no-
vembro de 1969, o Ir. Basílio trata dos “Apelos da Igreja e do Fundador”. E sua

conclusão (p. 652) anuncia um
novo modo de ser marista:

Você pode ter certeza de que
estamos caminhando em direção
a formas de vida: menos legalistas;
apostolicamente mais ousadas;
mais inseridas em uma socialização
profissional em crescimento; com
formas mais independentes e mais
livres externamente.

Ele acrescenta que tal mudança
“acabará por levar a crises de vo-
cação”, porque “não se trata só do

546 Estes dois Irmãos vêm de um componente específico do mundo hispânico: a Catalunha. 

Tomo 2Lanfrey     

133. Primeira circular do Irmão Basilio. A quarta parte
se intitula: Um capítulo para o mundo de hoje.



413

nível, mas do estilo e mesmo do sistema”. Então ele vai se diferenciar de quase
toda a tradição das Circulares, separando espiritualidade e instituição: mudar de
sistema não é minar a espiritualidade, mas, pelo contrário, reinterpretá-la para re-
vivificá-la para um mundo novo.

Ele continua explicitamente esta ideia na Circular de 1º de julho de 1971, que
informa sobre a conferência geral dos superiores, especialmente em sua meditação
aos Irmãos provinciais (p. 344-399). Ele disse aí, muito claramente, que o Instituto
deve fazer “uma mudança de mentalidade, uma metanoia ou conversão institu-
cional” (p. 345). De qualquer forma não há escolha: assistimos a “uma transfor-
mação da vida religiosa, não no essencial, mas no acidental; não em seu aspecto
evangélico, mas em seu aspecto cultural”. Estamos testemunhando um despoja-
mento de suas formas anteriores e a sua “nova formulação” (p. 346).

A Circular de 25 de dezembro de 1975 sobre “O espírito do Instituto” é
também capital porque ela faz uma atualização sobre o “espírito do Instituto”,
reivindicado, sem cessar, desde o tempo do Fundador, para definir o coração da
espiritualidade Marista.

Quando falamos em espírito do Instituto pensamos humildade, simplicidade e
modéstia. Pensamos também na devoção marial e pensamos, enfim, na caridade
fraterna vivida em um estilo muito particular: o espírito de família.

Mas é preciso não confundir espírito e carisma. O primeiro “é antes de tudo
uma maneira de ser, um ar de família, uma atmosfera criando um parentesco de
alma entre os homens. O carisma se dirige ao mesmo tempo ao ser e ao agir”.
Quanto à espiritualidade, é a sistematização de nossa mente que se pode “constituir
em um determinado corpo de doutrina” e explicitar ou mesmo ensinar.

Estabeleceu-se, portanto, uma distinção esclarecedora entre mente, de natureza
cultural, carisma, na ordem da graça, e espiritualidade, mais racional e teológica
(p. 174-176). E ele insiste no fato de que a espiritualidade de Champagnat, padre
e Padre Marista, não é bem a nossa. Ele também nos convida a relativizar nossa
mente perante o Evangelho e a história. Também reconhece que muitas vezes “o
deslizamento do plano espiritual ao plano psicológico não foi um sucesso” (p.
189). Por exemplo, a humildade gerou complexos de inferioridade. E ele termina
esboçando o esquema da humildade, simplicidade e modéstia repensadas em um
novo contexto.

Em outras Circulares, o Ir. Basílio procurará reinterpretar os aspectos funda-
mentais da nossa identidade: por exemplo, a relação com Maria, em “Um novo
espaço para Maria” 547. Há também a Circular estranha e gigantesca da Fidelidade
(8 de setembro de 1984), que, pela primeira vez e de forma sistemática, debruça-
se sobre a vida Marista, não como ela deve ser vivida, mas como tem sido, com
todas as carências e grandezas das pessoas e da instituição.

547 Circulaires, T. 26. Circulr de 8/9/1976.
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Assim, com o Ir. Basílio impõe-se a ideia de que o Instituto não é definido
como uma instituição dotada de um espírito, mas como uma espiritualidade
original em desenvolvimento e constante adaptação da qual a instituição e cada
um dos Irmãos devem ser seus servos. No entanto, o Ir. Basílio absteve-se de
criticar sem distinção a época anterior. Se eu interpreto bem seu pensamento, ele
aí vê: 

n relato do mundo muito enraizado na tradição monástica, 

n concepção demasiada clerical e, portanto, 
a vida religiosa muito hierárquica,

n baixa unidade entre vida religiosa e vida apostólica.
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33. 

OS CAPÍTULOS DE 1976 E 1985.
FINALIZAR A MUTAÇÃO

Os trabalhos do 16º Capítulo Geral geraram uma quantidade de documentos
que o 17° terá a preocupação da modéstia editorial e se contentará em resumir
seus trabalhos em um volume relativamente moderado de 247 páginas548 porque,
como disse o Ir.  Superior em sua apresentação, “o Capítulo percebeu que temos
bons documentos, mas eles são pouco conhecidos, pouco meditados, menos
ainda praticados tanto em nível pessoal como em nível comunitário e geral” (p. 9-
10). O Capítulo, portanto, contentou-se em complementar o trabalho do XVI Ca-
pítulo, ao decidir a prorrogação do período de experimentação das Constituições
e o encaminhamento da questão do sacerdócio para o próximo Capítulo. Uma só
decisão importante é tomada, mas que não terá efeito: a venda da Casa-mãe.

548 Textos do 17 Capítulo Geral, Roma, 1976. 

134. Membros do 17º Capítulo Geral (1976).



416

“Irmãos Maristas hoje”549

Desejoso de evitar para os Irmãos a lei-
tura de um longo texto muito didático, o
Capítulo escolheu entregar uma mensagem
sucinta com estilo ao mesmo tempo profé-
tico e fraterno. Se ele lembra que, depois
do 16º Capítulo, “a busca de novas formas;
o medo de perder certos valores fundamen-
tais; a dificuldade de harmonizar os dife-
rentes pontos de vista pôde causar ansie-
dade e até mesmo angústia”, ele afirma que
“já se levanta uma geração jovem portadora
de futuro”. E o restante do texto dá um re-
sumo das Constituições em estilo carismático “que quer transmitir uma mensagem
de esperança teologal, expressar a felicidade do Instituto de ser o que ele é, agra-
decer ao Senhor e testemunhar entre os homens de hoje”.550

Pobreza e justiça

A forte sensibilidade social do Capítulo levou-o a aprofundar a preocupação
com a pobreza e a justiça já muito presentes na doutrina sobre a pobreza e a vida
apostólica do 16º Capítulo. É o único texto que vai adquirir o status de documento
capitular. Obviamente é o fruto dos ensinamentos papais, mas também da teologia
da libertação e por isso o Irmão Superior adverte contra “um entusiasmo em uma
mística puramente social” (p. 11). Ainda assim, é este documento que retira a po-
breza religiosa de uma visão estreita, essencialmente canônica e ascética, para
lhe dar um aspecto sócio-político. Já não é questão de combater o mundo, mas
torná-lo mais justo. A política da resistência tornou-se projeto.

O PAC (Oração, apostolado, comunidade) 

Ao separar a comunidade religiosa da comunidade educativa, o 16º Capítulo
Geral proporcionou um esclarecimento salutar, mas também despojou a comuni-
dade religiosa de uma boa parte de sua razão de ser. Além disso, no momento
mesmo em que o Instituto redescobriu sua vocação apostólica, esta situação
reenvia implicitamente a comunidade à vida monástica.

549 Já houve ocasião para redigir este documento no Capítulo precedente. 
550 Textos do 17 Capítulo Geral, Roma, 1976, p. 10.
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135. Carta Irmãos maristas, hoje.
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Estabelecendo o PAC, o 17º Capítulo tenta estabelecer uma espiritualidade
unificada em torno de três polos. Como diz a comissão, trata-se de definir os
Irmãos Maristas “como Instituto apostólico Marista”. A comissão propõe, portanto,
quatro caminhos de unificação.

O primeiro, “a partir da vida consagrada” convida a viver como um Irmão uni-
versal” não só na Comunidade restrita, mas ainda partilhando esta espiritualidade
Marista com os alunos, professores, antigos alunos... “para constituir a grande fa-
mília Marista” (p. 96), expressão que terá um grande futuro. É um dos fundamentos
da abertura do Instituto ao laicato que, sobre o plano teórico, pelo menos, torna-
se parceiro. Então vem o caminho da unificação a partir da vida em comunidade
que expressa “a espiritualidade e o carisma do Fundador”. O instrumento prático
deste caminho será o projeto comunitário revisto anualmente. Um anexo (p. 108-
113) descreve detalhadamente as modalidades.

A vida de oração, nutrida pela presença de Deus e de Maria, pela palavra de
Deus, os acontecimentos diários e os sinais dos tempos constituirão o terceiro
componente dessa unificação. Praticamente, as comunidades deverão estabelecer
“um projeto de vida” e oração que pode por vezes estar aberto a outros: jovens,
amigos, pais... Em nível geral é preciso reforçar a pesquisa sobre o Padre Cham-
pagnat e “nossa espiritualidade apostólica Marista”.

Finalmente, o caminho da vida apostólica apresenta o enorme problema da
“tensão entre carisma pessoal e carisma institucional”, a partir do momento em
que foi estabelecida a distinção comunidade religiosa-comunidade apostólica. O
texto tenta resolver o dilema considerando que o Irmão recebe esta tarefa individual
como missão da Comunidade e que esta recebe a tarefa individual “como parte
da missão”. Por outro lado, a escola Católica, apesar de grandes dificuldades,
continua a ser um trabalho apostólico primordial.

Este documento confirma, portanto, muitas aberturas: colaboração com o lai-
cato, tendo em conta a diversidade dos indivíduos, das comunidades e das tarefas
apostólicas... Isso implica que a instituição deixa de ser depositária exclusiva do
carisma e da espiritualidade Marista, com base, em última instância, no conceito
fundamental, mas ainda pouco definido, da espiritualidade apostólica Marista.
Neste contexto, o projeto Comunitário parece uma solução mais conjuntural do
que fundamental e, se a tentativa de unificação da vida Marista é positiva, ainda é
pouco concretizada.

Um pouco sobre formação, missão e constituições

Sobre a formação, o longo texto da comissão (p. 63-87) parece não trazer
grande contribuição à doutrina do 16º Capítulo. Em sua apresentação ao Capítulo
(p. 11-12), o Ir. Superior apresenta o essencial: frente às saídas maciças e o declínio
geral das entradas, um relançar da pastoral vocacional e uma melhor formação
são indispensáveis.  Embora ele observe que, de certo modo, a hemorragia é uma
purificação do Instituto, o fato lhe parece sem solução.
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Sobre as missões, a comissão faz ajustes de
forma, as palavras “autóctone” e “indígena” ad-
quiriram um significado pejorativo ou ideológico.
A palavra “missão” deve ser substituída por “evan-
gelização”. Além disso, a comissão propõe uma
revisão completa do capítulo das Constituições
sobre as missões, dando-lhe o título de “Evange-
lização” e oferecendo um longo quadro teórico.

Quanto às Constituições, “o documento mais
bem-sucedido do capítulo anterior” aos olhos do
Ir. Superior, elas não são tocadas. Uma comissão
deverá revê-las antes do próximo Capítulo Geral.
O Diretório, documento do 16º Capítulo, que
condensou a parte jurídica das Constituições é
substituída pelas “Normas de aplicação”. Elas en-
dossam mudanças fundamentais: o voto de esta-
bilidade não é mais necessário para ser elegível
para o capítulo; as Conferências Gerais interca-

pitulares reunirão o Conselho Geral e os Provinciais; as províncias podem formar
regiões e os Conselheiros Gerais não têm mais responsabilidade regional.

Em seu discurso final, em 30 de outubro de 1976, o Ir. Superior enfatiza o es-
pírito de fraternidade e de oração, dos quais deu provas o Capítulo. Esta crítica
implícita do 16º Capítulo é, portanto, atenuada: ele foi “excelente, apesar das ten-
sões”. É preciso, portanto, considerar estas duas assembleias sucessivas como um
todo, permitindo “um progresso na compreensão mútua e aceitação de um plura-
lismo, com o qual não estávamos acostumados”. Além disso, “compreendemos
que não é suficiente mudar as estruturas ou os textos, mas é importante converter-
nos pessoalmente, comunitariamente, até mesmo institucionalmente”. É também
uma forma de dizer que a unidade está longe de ser alcançada.

Em seguida, o Ir. Superior revisa os tópicos que mencionamos anteriormente,
e que são muitas vezes tratados com mais clareza do que na apresentação no
início do volume. Em particular, a propósito da comunidade551, ele afirma “que
nós não somos monges, mas religiosos envolvidos na pastoral e no apostolado”.
No entanto, os Irmãos não devem ser “franco-atiradores” nem “se constituírem
membros de um instituto secular”. Evocando o pós-capítulo, ele convida para
destrinchar as Constituições na vida concreta e, quanto à mensagem do Capítulo,
“é preciso a todo custo não cair no erro anterior” que havia transmitido mal sua
doutrina no corpo do Instituto.

551 Textos do 17 Capítulo geral, p. 240-241. 
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136. Constituições aprovadas pelo
18º Capítulo Geral (1985).
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Importância decisiva do XVIII Capítulo geral (1985)

O pequeno fascículo das Atas do Capítulo elabora um balanço, cujos resultados
essenciais são: aprovação definitiva das Constituições e a definição da data de
aplicação para 2 de janeiro de 1986; a rejeição definitiva do sacerdócio; a
supressão da União Mundial dos Antigos Alunos em favor do projeto da “Família
Marista”. Mas é o livreto “À escuta do 18° Capítulo Geral”, emanado da Adminis-
tração Geral, que oferece sobre este acontecimento as melhores perspectivas. 

Já nos referimos ao relatório sobre o Instituto do Ir. Basílio, parte significativa
desta obra. Mas as conferências dos retiros que ele deu aos capitulares também
oferecem um ensinamento notável552. Na primeira, o Ir. Basílio medita sobre a
atual crise da vida religiosa: não mais “uma liquefação estrutural”, como disse um
sociólogo, mas uma era de “missão e criação”. E esta missão dada pelo Concílio
é “uma mudança de mentalidade, uma “metanoia” ou conversão institucional”.
Recusando-se a determinar se a agitação da vida religiosa é um mal ou uma fata-
lidade, ele encontra um despojamento das formas anteriores de vida religiosa que
deve gerar novas formas ou morrer.

Em suas 2ª e 3ª conferências, o Ir. Superior concentra a atenção sobre a espiri-
tualidade que deve ser cristã (na verdade, contemplativa), apostólica e marista.
Ele particularmente aponta (p. 46-47) a difícil articulação entre a contemplação e
o apostolado, que uma teologia pré-conciliar justificava reconhecendo dois fins a
todas as congregações: “uma primeira finalidade era a santificação pessoal e uma
segunda ou secundária que eram as obras de apostolado. Esta perspectiva, reforçada
por certo estilo de formação, causou “certo estresse espiritual”, convidando a
deixar um dos dois termos. Por isso (p. 49) houve entre muitos Irmãos ou comuni-
dades, ou mesmo províncias, uma escassez de meditação e um tempo reduzido
de oração sem, contudo que a espiritualidade apostólica ganhasse com isto, seja
porque o trabalho não foi animado pela contemplação; ou seja, porque havia
uma dicotomia entre oração e apostolado.

Há aí uma parte de explicação em profundidade do problema da perseverança
em um Instituto que permaneceu muito tempo restrito aos exercícios de piedade
e a uma mística de trabalho em vez de viver uma articulação entre contemplação
e apostolado. O conceito de espiritualidade apostólica Marista torna-se necessário,
e o Capítulo de 1985 será a oportunidade de impô-lo definitivamente, terminando
de renovar em profundidade o olhar que o Instituto tem sobre si mesmo. 

Finalização das Constituições

Já vimos anteriormente que as Constituições elaboradas em 1967-68 não foram
incorporadas pelo Instituto até o Capítulo de 1976 e que este decidira nomear
uma Comissão para finalizá-las até o Capítulo de 1985. Enquanto isso, os superiores

552 Que se encontra nas suas circulares. 
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trabalharam para aumentar a conscientização sobre estas Constituições, em especial
pelo n.º 220 do Bulletin de l’Institut, de junho de 1980.

Entre seus artigos de alta qualidade, eu priorizarei aquele do Ir. Paul Sester,
que trata sobre o “Papel e valor das nossas Constituições”. Sobre o “Espírito de
nossas Constituições” (p. 13), ele responde àqueles que pensam que não há mais
nenhum dos textos tradicionais, admitindo que: “ele tem que concordar que o
novo formato é muito diferente daquele das antigas Regras e Constituições quanto
à concepção”. E ele expõe os contrastes de forma e de substância entre estes dois
textos:
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DUAS CONCEPÇÕES DIFERENTES DAS CONSTITUIÇÕES

ANTIGAS REGRAS E CONSTITUIÇÕES CONSTITUIÇÕES DE 1968

Privilegia o ato a cumprir Sugere uma atitude

Tom imperativo Estilo descritivo

Prevenir as faltas e os perigos Projeta para uma finalidade 

Preocupação com a justificação doutrinal

Virtudes a praticar Fazer compreender o significado da nossa vida

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do artigo do Ir. Paul Sester. 

Trata-se, portanto, de uma intenção deliberada dos autores das novas Consti-
tuições, que recusaram uma atitude normativa e privilegiaram uma dinâmica:

Assim, nossas Constituições não dizem mais: para atingir o ideal de um autêntico
Irmão Marista, tu tens que fazer isto [...] Elas te propõem a imagem de um verda-
deiro discípulo do Padre Champagnat, em que tu reconheces alguns contornos de
teu próprio futuro...

As consequências não são pequenas: a uniformidade agora é impossível,
mesmo se certa diversidade não significa necessariamente dispersão ou frouxidão.
Além disso, a interpretação das Constituições supõe assumir riscos e dúvidas. E
no final, “as Constituições devem ser abordadas como o Evangelho”: não mais
uma coleção de normas, mas uma referência vital para aprofundar constante-
mente.

Na interpretação do Ir. Paul Sester reconhece-se os traços de uma filosofia per-
sonalista, baseada na ideia do que “Deus quer basicamente de mim [...] que eu
seja eu mesmo, no desenvolvimento da minha personalidade até o extremo limite
de minhas possibilidades” (p. 11). As Constituições são, portanto, um meio, um
caminho, permitindo ao homem alcançar o seu cumprimento.

Fica assim claro, portanto, que essas Constituições suscitaram reservas porque
se inscrevem em uma antropologia diferente daquela que presidiu a elaboração
dos textos legislativos a partir de 1852-54. Por outro lado, elas se reconectam
com a fase de 1817-1851, durante a qual a regra não havia deixado de evoluir
aderindo-a, o mais possível a vida real dos Irmãos e aos objetivos apostólicos.



421

Em grande medida, de 1852 e até 1967, o aspecto institucional da Regra e das
Constituições tinha sido dominante. Esta situação criou uma estrutura fechada
que estruturou a vida de muitos dos Irmãos e permitiu grande dinamismo. Mas
parece que a partir de 1922, e de maneira mais evidente, esta dominação da ins-
tituição sobre a inspiração tornou-se contraproducente, o Concílio Vaticano II re-
velando uma crise latente. Sua ressonância foi profunda, porque respondia a uma
expectativa à qual, finalmente, as Constituições de 1968 fizeram jus, privilegiando
o aspecto teológico e carismático. Foi um pouco tardiamente, e de modo um
pouco confuso, uma revanche da inspiração sobre a instituição.

Um considerável choque cultural

Permanece ainda uma pergunta: Quantos Irmãos Maristas foram capazes de
passar de uma concepção normativa de identidade Marista para uma visão dinâ-
mica e personalista? E temos aí quem sabe uma explicação parcial da baixa per-
severança e do baixo recrutamento nos anos 1967-1985. Antes de 1967, as nu-
merosas saídas poderiam ser explicadas pelo fato que muitos Irmãos pensavam
não mais encontrar na congregação uma maneira de se realizar. Mas, como após
1968, o ritmo das saídas não conhece mais repetição e as entradas não se elevam
apesar da abertura sem precedentes, pode-se incriminar uma causa inversa: um
projeto de vida que não oferece um quadro suficientemente estruturado.

A profunda mudança nas Constituições teria sido tardia demais e muito abrupta,
mesmo se ela demorou mais de vinte anos? Apesar de serem cuidadosas para não
desvalorizar o passado do Instituto, elas poderiam aparecer como sua condenação
implícita. Além disso, o declínio dos membros vinha confirmar as suspeitas de
quem viu apenas uma desestabilização destrutiva.

Finalmente, o Instituto tinha se dedicado pouco, no geral, à especulação inte-
lectual e espiritual, e é significativo que o Ir. Quentin Duffy pôde dizer ainda em
1980553 que “ninguém se deteve no estudo da espiritualidade em profundidade”.
As novas Constituições poderiam, portanto, parecer como estranhas ao nosso es-
pírito e especialmente à nossa cultura. Um melhor conhecimento da história da
nossa espiritualidade poderia ter mostrado que, até 1851, o Instituto tinha vivido
diferentes fases da sua identidade e que a mudança de 1967-1985 foi apenas a
reativação dos traços primitivos mais autênticos que a tradição estabeleceu nos
anos 1852-1870, especialmente pelos Irs. João Batista e Luís Maria. Em 1967, em
sua forma e seu espírito, as Constituições são uma “refundação”, mesmo que a
palavra não será reconhecida como apropriada, a não ser mais tarde. É bem com-
preensível que este texto necessitou de muito tempo para ser recebido por um
corpo que tinha dificuldade de aí reconhecer sua identidade e sua cultura, porque
sua memória não aludia às suas origens, mas a uma interpretação bastante tardia. 

553 Bulletin de l’Institut T. 31, n. 220, p. 107, (1980).
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34. 

O TEMA DO SACERDÓCIO 
NO INSTITUTO (1932-1985)

Vimos no 1º volume que a relação do Instituto com o sacerdócio foi seguida-
mente delicada e que, desde o século XIX, muitos Irmãos foram tentados a aderir
ao sacerdócio. No entanto, aqueles que queriam ser sacerdotes não reivindicavam
o direito de permanecer Irmãos. No século XX, de 1932 a 1985, a questão dos Ir-
mãos sacerdotes ocasionou debates tão apaixonados que considerei indispensável
mensioná-la em um capítulo especial, uma vez que ela irá de alguma forma blo-
quear, por um tempo, outra questão primordial: a ligação entre o Instituto e o lai-
cato.

Emergência da questão nos Capítulos de 1932 e 1946

Nesses dois Capítulos, o problema do sacerdócio é relatado pela Comissão
dos Votos e Desiderata e não será objeto de discussão em reunião plenária, em
virtude da contradição com o artigo II das Constituições: “Não é permitido aos
membros do Instituto inscrever-se em uma Ordem Terceira, nem visar o sacerdó-
cio”... A Comissão de 1932, que manteve apenas 63 proposições sobre as 200 re-
cebidas, destaca no seu relatório: “60 - Vários pedidos, muito estudados, mostram
o desejo de ver organizar-se entre nós, o que se poderia chamar os ‘Irmãos-sacer-
dotes’. É a escassez de sacerdotes em alguns países onde nossos Irmãos e seus
alunos têm por vezes muito que sofrer, que fez os autores deste apelo procurar
uma solução para esta lacuna”.

Esse desejo é muito mais recomendável por estar ligado com situações de mis-
são. Mas também revela um fato relativamente novo: a redução da distância
cultural e até mesmo ministerial entre o padre e o irmão.

No 14º Capítulo Geral, em 1946, “vários pedidos” vão no mesmo sentido e
com o mesmo motivo. Mas a comissão não se contenta em descartar “os irmãos-
sacerdotes” em nome das Constituições: ela argumenta. Primeiro “isto exigiria
uma transformação fundamental da constituição da própria Congregação”; em
seguida, a união dos corações é favorecida pelo fato de que há entre nós um só
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estatuto; finalmente, Roma queria a separação dos Irmãos Maristas; e acima de
tudo: “Nossa missão é admirável; é um tipo de sacerdócio para a juventude; e é
suficiente para realizar um sublime ideal de santidade pessoal e de apostolado”.

Um problema maior em 1958

No 15º Capítulo Geral (1958), a agudeza do problema é evidente: na 27ª
sessão, em 10 de outubro, a primeira Comissão reconhece ter recebido “comuni-
cações impressionantes sobre a questão do sacerdócio, para os membros do Ins-
tituto.” Estas são na verdade 79 comunicações “pelos Irmãos da maioria das pro-
víncias do Instituto” entre as quais 68 são nitidamente a favor do sacerdócio.

É, portanto, não só uma corrente localizada nem o efeito de um grupo de pres-
são, mas um amplo debate, uma das comunicações é também de oposição; outra
pesando os prós e os contras e duas propondo “a fundação de um novo Instituto
cuja finalidade seria fornecer os padres necessários para nossas casas de formação
e para os nossos colégios”. Cinco pedem apenas “acordos com os Padres Maristas”
ou com outros institutos religiosos e mesmo com os Bispos. Outra propõe a
criação de uma Ordem Terceira, e “duas falam de ‘diaconato’, que parcialmente
resolveria o problema”.

Nos argumentos, alguns dão uma razão substantiva: “nosso apostolado é in-
completo sem o sacerdócio”. Mas a maioria dos relatórios do Capítulo é de natu-
reza pastoral: a escassez de sacerdotes em muitos países priva os Irmãos e estu-
dantes de práticas sacramentais, e a formação dos jovens está incompleta. E
também: “muitas vezes, os capelães que nos são dados, são inadequados, não
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137. Membros do 18º Capítulo Geral (1985).
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compreendem a vida religiosa, nem a mentalidade dos nossos jovens”. Há, por-
tanto, “falta de diretores espirituais para os Irmãos e os estudantes”, seja por au-
sência ou incompetência dos sacerdotes.

Nesses argumentos, detectamos o velho problema de relações difíceis entre o
Clero e os Irmãos, do qual os Annales des maisons, do Ir. Avit, por exemplo, nos
dão inúmeros exemplos durante o século XIX. Mas agora há o fato de que os Co-
légios se multiplicaram e os Irmãos, não autorizados a confessar os jovens, sen-
tem-se impotentes para liderá-los. E então, sem formação teológica sistemática,
sentem-se menos capazes de entregar uma doutrina segura e adaptada ao tempo.
Finalmente, em alguns lugares, a ausência do clero traz problemas aos homens
cuja vida religiosa e pastoral repousam em uma intensa sacramentalização em
vez de uma vida religiosa pessoal baseada na Escritura.

O projeto de ter Irmãos-sacerdotes decorre, portanto, da mudança do Instituto
para o ensino secundário e superior e da ideia de que o Instituto deve responder
a isto por uma integração mais sistemática do sacerdócio em seu sistema pastoral.
Esta atitude pode parecer paradoxal no momento em que a Ação Católica exalta
o laicato. Mas, no Instituto, algumas pessoas se sentem como um clérigo incom-
pleto em vez de um leigo militante. Continua um argumento, forte em alguns
países: “muitas vocações nos escapam porque não há possibilidades de apontar
para o sacerdócio no Instituto”. Não é um problema abertamente novo, mas a se-
cundarização do ensino ligado a uma clientela mais burguesa deu-lhe uma maior
acuidade. Para evitar ciúmes e divisões, que essa inovação poderia provocar, estes
relatórios sugerem: podemos admitir ao sacerdócio no máximo 10% dos Irmãos e
somente a partir de certa idade (35 a 50 anos); que eles sejam reservados às casas
de formação e aos colégios, e convidados pelo Conselho Geral.
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Concordando expor com pormenores ao Capítulo o conteúdo deste dossiê, a
Comissão reconhece as boas intenções de seus autores, mesmo se ela se declara
contra tal projeto. E ela solicita que o Conselho Geral estude a questão dirigindo-
se prioritariamente aos Padres Maristas para fornecer sacerdotes para as casas de
formação e aos colégios. Temos uma boa ideia da opinião do Capítulo sobre esta
questão, porque, quando um Irmão pede uma sessão plenária sobre a questão do
sacerdócio, a proposição é rejeitada por 75 votos contra 28.

O Conselho Geral tinha levado muito a sério esta questão porque uma carta
do Pe. Larraona, da Congregação dos religiosos, e datada de 20 de setembro de
1958, anexada às Atas do Capítulo, diz que ele foi convidado para intervir sobre
esta questão diante dos capitulares “antes e fora do Capítulo”. Por delicadeza, ele
recusou a oferta, mas apresentou uma reflexão escrita que certamente foi difundida.
Ele mostrou-se muito prudente, mas oposto a esta inovação. Em particular, é difícil
ver os benefícios de uma associação mais íntima com os Padres Maristas. Ninguém
duvida que esta carta tenha influenciado fortemente a rejeição de uma discussão
da questão pelos capitulares, mas uma minoria considerável permaneceu.

O confronto na sessão de 1968

Na introdução, mencionei o clima tenso da primeira sessão do 16º Capítulo. A
segunda sessão não terá nada a invejar à primeira, particularmente sobre o assunto
“Instituto e sacerdócio” porque os simpatizantes do sacerdócio têm agora um
texto Conciliar fundamental para apoiá-los: a seção 10 b de Perfectae Caritatis:

O Concílio declara que, nos institutos de Irmãos, nada impede que, por uma
disposição do Capítulo Geral, estando firmemente mantido o caráter laical destes
Institutos, alguns membros recebam as ordens sagradas, para atender às necessi-
dades do ministério sacerdotal nas suas casas.

Além disso, o Cardeal Antoniutti irá intervir durante o Capítulo, no sentido de
uma aceitação do sacerdócio. E um grupo organizado de pressão tentará mostrar
a situação dramática de algumas obras do Instituto, devido à falta de sacerdotes.

Um relatório sobre a questão Instituto-sacerdócio, portanto, é preparado por
uma subcomissão da Comissão de Apostolado. Em 7 de novembro de 1968,
quando da 50ª assembleia plenária, apresenta um relatório que reflete fortes di-
vergências, mas emite três propostas e um desejo. Previamente, o Ir. Basílio
advertiu que qualquer decisão a favor ou contra o sacerdócio só passará com dois
terços dos votos. Depois de muita confusão e obstruções, a primeira proposta que
defende “continuar o estudo do problema do sacerdócio no Instituto” e, enquanto
isso, não admitir que Irmãos sejam ordenados, recolhe 129 sim, 13 não e 5 abs-
tenções. As outras duas proposições, que são anexos da primeira, coletam votos
semelhantes. Resta o voto propondo que o Irmão Superior entre em contato com
o próximo Capítulo Geral dos Padres Maristas “a fim de estabelecer contatos mais
estreitos entre Padres e Irmãos” em matéria educativa notadamente. Finalmente a
votação recolhe 120 sim, 19 não e 8 abstenções.  
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Mas, a guerrilha parlamentar continua e pediu-se a subcomissão um relatório
mais sucinto. Dez dias depois, em 18 de novembro, a questão retorna durante a
67ª Assembleia Plenária. E esta é uma oportunidade para alguns Irmãos desenvol-
verem situações dramáticas, que afetariam 50% do Instituto, particularmente na
América Latina e nas missões; reflexões acaloradas de graves acusações contra
uma alegada duplicidade e de uma recusa de obediência à Santa Sé, dos oponentes
ao sacerdócio: “o Capítulo vai rolar a pedra que irá fechar o túmulo do sacerdócio
no Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas”. Mas o Ir. Superior intervém para
dizer que, em sua opinião, a questão não está madura. E no final, o novo relatório,
que vai na mesma direção, recolhe 108 votos, contra 17 não e 9 abstenções.

Em 20 de novembro, na 71ª sessão, o problema é deslocado para o projeto do
artigo 3º das Constituições afirmando que os Irmãos são religiosos leigos. Depois
de reclamações e obstruções dos apoiadores do sacerdócio, o Capítulo concorda
(121 sim, 7 não e 8 abstenções) em um artigo afirmando os Irmãos como “religiosos
leigos”, mas com referência a uma “mens”, ou seja, uma nota explicativa, proposta
pelo Ir. Basílio, colocada no final do texto das Constituições, e recordando que o
problema permanece aberto, porém sem nenhuma ordenação de Irmão podendo
ser admitida antes de decisão capitular.

O leitor atual das Atas do Capítulo fica um pouco chocado ao ver o grau de
paixão envolvendo esta questão. Tem-se a impressão, como com outras questões
neste Capítulo, de uma pequena minoria muito determinada a forçar o Capítulo
para uma decisão a favor do sacerdócio, enquanto outra minoria, também muito
determinada, se opõe a esta tentativa. O Ir. Basílio agiu com sensibilidade no
papel de árbitro apoiando uma decisão de espera, em sintonia com o desejo da
grande maioria do Capítulo, como foi evidenciado pelos votos, em momentos de-
cisivos, dando a maioria de 120 a 130 votos a favor deste caminho e de 10 a 20
votos dos adversários obstinados. Finalmente, as decisões são um jogo de falso
empate: o problema vai voltar, mas na espera, não é permitido criar fatos consu-
mados, pois está determinado que não haverá nenhuma ordenação de Irmão.
Neste ponto o Ir. Basílio foi extremamente severo:

Nenhum membro pode, como Irmão Marista, aceder ao sacerdócio, enquanto
isto não for alterado pelo Capítulo Geral [...] Se houver algum delegado provincial
ou provincial que, voltando para sua província, der uma falsa interpretação, indo
lá em visita, eu me encarregarei de dizer que eles mentiram ou se enganaram, mas
é difícil de enganar-se a esta ‘altura’. Que isto esteja bem claro. 

A questão “Instituto e sacerdócio” é notavelmente sintetizada nos Documentos
Capitulares554 que recordam as duas principais linhas do debate. Primeiro, o texto
reconhece “uma deficiência do serviço religioso” em algumas regiões, “mesmo
graves e urgentes em alguns setores”. Mas “nem todas as Províncias sentem as difi-
culdades com a mesma acuidade”. Daí a segunda linha de reflexão: as consequências
da ordenação de alguns Irmãos sobre a natureza e o apostolado do Instituto.

554 Documentos capitulares: Vida Apostólica, n. 34.
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Assim, em uma velha questão pastoral referida nos Capítulos desde 1932 foi
enxertada em uma questão de princípio: isto não atenta contra a natureza do Ins-
tituto, admitir Irmãos ordenados? O documento cita ainda um extrato de Perfectae
Caritatis 10, que lembra: “A vida religiosa leiga constitui em si um estado completo
de profissão dos conselhos evangélicos”. Demasiado sério para ser resolvido rapi-
damente e sem informações suficientes, o assunto é reenviado para o próximo
Capítulo, com o encargo de o Conselho Geral estudar a questão cuidadosamente.
Nas Atas, as polêmicas ardentes serão apenas mencionadas por estas palavras:
“Os capitulares, numa vontade de união [...] renunciaram, de ambos os lados, as
ideias acaloradas».

Seguem as recomendações visando trabalhar em dois eixos de reflexão do Ca-
pítulo tais como formar os Irmãos à “sua tarefa apostólica em todas as suas di-
mensões”, tendo como consequência uma melhor adaptação “ao ritmo da vida
cristã da Igreja local, sabendo aproveitar o máximo do serviço pastoral”, mas tam-
bém “saber compreender nossos capelães, retirá-los da solidão na qual às vezes
são deixados à própria sorte, integrá-los em nossas comunidades educativas, ga-
rantir-lhes um tratamento adequado”, intensificar o recrutamento sacerdotal, co-
laborar com a congregação dos Padres, especialmente com os Padres Maristas... A
questão do sacerdócio resulta, pois, em um questionamento das práticas pastorais
da Congregação, muitas vezes levadas a instrumentalizar o sacerdócio e a se
isolar da Igreja local. Quanto a trabalhar mais estreitamente com os Padres Maristas,
manifestado por um desejo do Capítulo, seus resultados práticos serão limitados,
mas uma reaproximação duradouta aconteerá com eles e os outros ramos da So-
ciedade de Maria. 

Perplexidade do 17º Capítulo (1976)

De acordo com o relatório, a tensão é menor e a palavra é menos monopolizada
por alguns ativistas. No entanto, fez alusão a uma “mens pós-capitular” que o Ir.
Basílio diz que ela “veio de um grupo mentalizado (sic) que ainda queria consultar
a Sagrada Congregação”. É preciso não espalhá-la “para não irritar as pessoas”.

O problema da admissão foi deslocado: parece que se esforçar menos pela
admissão ao sacerdócio no Instituto do que em algumas províncias que precisam
de um número significativo de Irmãos seria favorável a um período de experimen-
tação. Nos argumentos, sente-se os efeitos do Concílio e dos eventos pós-conci-
liares. Do lado dos opositores, insiste-se sobre a crise do sacerdócio: “A teologia
do sacerdócio está em pleno nevoeiro” [...] “o clericalismo está morrendo”. Em
vários países (Madagascar, Nigéria, Filipinas...) considera-se que a introdução do
sacerdócio “diminuiria a mensagem que os Irmãos dão por sua vocação”; e então,
os Irmãos não devem partilhar a condição do povo cristão?

Finalmente, votam-se três proposições. A primeira pede que se aprove a intro-
dução do sacerdócio em todo o Instituto e de acordo com as condições de
Perfectae Caritatis, e ela tem 40 sim, 100 não e 4 abstenções. A segunda propõe
que a Congregação permaneça leiga “sem nenhum membro clerical”. Como re-
sultado, 91 sim, 48 não e 5 votos brancos. A terceira proposição sugere que o Ca-
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pítulo conceda “às Províncias, onde há uma necessidade especial, introduzir o
sacerdócio”. A votação resultou em 93 sim, 47 não, 3 votos em branco e um voto
nulo. Falta-lhe um voto para adquirir a maioria de 2/3. Finalmente, em 18 de ou-
tubro de 1976, o Capítulo vota por 109 sim, 30 não e 2 abstenções e o encami-
nhamento da questão do sacerdócio para o próximo Capítulo “sem qualquer
membro ordenado”.

Todos esses votos destacam uma divisão do Capítulo em duas tendências desi-
guais: cerca de 90 Irmãos opõem-se ao sacerdócio, mas divididos em dois grupos
mais ou menos iguais, uns absolutamente opostos, os outros partidários de uma
introdução localizada. Quanto aos adeptos do sacerdócio, trinta são favoráveis e
20 indecisos. Em 15 de outubro, chega-se muito perto de duas soluções antitéticas
que os votos dos indecisos impediram. O voto do reenvio, em 18 de outubro,
reúne adversários do sacerdócio e indecisos contra o núcleo severo dos favoráveis
ao sacerdócio no Instituto. Mas a solução da espera beneficia mais aos adversários
do sacerdócio do que aos seus partidários. Também a abertura do Perfectae Caritatis
para um sacerdócio limitado às obras das congregações laicais parece bem próximo
ao novo contexto de uma Igreja povo de Deus. Nos Textos do XVII Capítulo Geral
(p. 224), encontramos a decisão do Capítulo sem qualquer comentário.

O Capítulo decisivo (1985)

Já em 1976, um bom número de intervenções dos capitulares tinha testemu-
nhado uma mudança de sensibilidade eclesial tendendo a uma relativização de
culto e uma reaproximação com os leigos. No Capítulo de 1985, encontramos
declarações claras desta sensibilidade. Por exemplo, o Ir. D. C.: “A evangelização
é primordial, mesmo comparada com a sacramentalização pelo sacerdócio”. O
Ir.  J. M. K: “Ordenar os Irmãos para as nossas necessidades seria egoísta e fazer
discriminação entre os religiosos porque as necessidades são as mesmas [...]. A
Palavra de Deus é também a fonte de graça como os sacramentos; saibamos ex-
plorar esta fonte; ordenar os Irmãos seria apenas uma solução transitória”. O Ir.
A.B.: “Como podemos reservar um Irmão-Padre só para nossas comunidades e
nossos colégios, quando há paróquias que não têm padre? Temos que viver com
o povo, compartilhar a sua condição”.

Em 25 de outubro de 1985, o Capítulo decidiu, com votação por maioria de
2/3, a proposição da introdução do sacerdócio, que em nível de todo o Instituto é
rejeitada: ela teve 19 votos a favor, 102 contra, três votos em branco e um voto
nulo. Uma questão aberta em 1932 fecha-se mais de cinquenta anos depois. Mas
deve ser dito que, nascido em um universo teológico e eclesiológico, termina em
outro, o Concílio inicialmente reforçando a tese do sacerdócio, mas criando ao
longo do tempo as condições de sua recusa.

Dito isso, entre os Irmãos pedindo a instauração do sacerdócio antes de 1967,
a maioria dava provas de uma verdadeira lucidez porque sustentar colégios e es-
colas secundárias ou superiores era situar-se no mesmo nicho que as ordens reli-
giosas de padres e era necessário tirar disto as consequências pastorais: direção
espiritual, iniciação teológica e apologética, e especialmente os sacramentos as-
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segurados regularmente e com frequência: tudo no espírito Marista. Em um
contexto de Igreja hierárquica, de acordo com o Concílio de Trento, a proposição
tinha, portanto, uma verdadeira relevância, mesmo se ela ia contra a tradição do
Instituto. E os adversários dessa evolução poderiam passar por conservadores, in-
capazes de responder às necessidades pastorais urgentes.
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138. Leigos presentes no 
18º Capítulo Geral (1985).

Teoricamente, as decisões do Concílio Vaticano II em favor de uma Igreja povo
de Deus deveriam acalmar o desejo de introduzir o sacerdócio no Instituto, mas
já vimos que isso não aconteceu, porque os textos conciliares e o questionamento
geral das certezas ofereceram aberturas permitindo perpetuar uma imagem do sa-
cerdócio revelando, sobretudo, uma eclesiologia do Concílio de Trento. Mas, ao
longo do tempo, tornou-se cada vez mais claro que a admissão do sacerdócio no
Instituto levava a um impasse eclesiológico e de identidade, sem trazer qualquer
solução pastoral credível.

Finalmente, em meio a esses três tempos privilegiados de debate, o Instituto
eliminou as ambiguidades eclesiológicas em que ele viveu até então, aparecendo
claramente como um corpo leigo que, por intuição, antecipou a definição de
uma Igreja povo de Deus. Não obstante, esta escolha questionou, implicitamente,
seu funcionamento pastoral: as grandes obras perdiam sua legitimidade em bene-
fício da missão; e a preocupação do desenvolvimento do Instituto passou para o
segundo plano. Acrescentamos que é sobre este assunto que o Instituto parece ter
arriscado uma divisão duradoura.

Escolha do laicato e marginalização do sacerdócio

Até por volta de 1950, a desconfiança em relação aos leigos em nossas obras
baseou-se na eclesiologia do Concílio de Trento ao mesmo tempo contestada e
confirmada pelo Instituto. Ela era contestada porque afirmar-se como corpo leigo,
era reivindicar uma verdadeira autonomia em relação ao clero; ela era aprovada
porque, praticamente, os Irmãos se consideravam - e eram considerados - como
os intermediários entre a Igreja ministerial que ensina e a Igreja que aprende. 
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A amargura da contenda sobre o sacerdócio salienta bem o fato de que o Ins-
tituto havia, muito claramente, se afastado da condição leiga na qual não acredi-
tava, uma vez que considerava como prioridade aproximar-se do sacerdócio em
lugar de se preocupar com os leigos cada vez mais numerosos no seu dispositivo
pastoral. E não é irrelevante notar que, o mesmo Capítulo de 1985, que regulamenta
a rejeição da questão do sacerdócio, rejeita a União Mundial dos Antigos Alunos,
mas apoia o estabelecimento de uma Família Marista, “extensão de nosso Instituto”
(Constituições). Por esta decisão, o Instituto liberta-se das problemáticas do Concílio
de Trento e entra plenamente no espírito do Concílio Vaticano II ao reencontrar
sua primeira tradição. Portanto, a polêmica sobre o sacerdócio havia forçado o
Instituto a reconsiderar suas relações com os ministérios ordenados. E ela sem dú-
vida permitiu uma reaproximação com os Padres Maristas. Além disso, não se
pode excluir que, no futuro, a relação do Instituto com o ministério ordenado se
baseie em termos novos e menos polêmicos.
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CONCLUSÃO: 

REFLEXÃO SOBRE 
A MUTAÇÃO EM CURSO 

Cultura, instituição, espiritualidade

Tendo já feito uma conclusão da época de 1907-1967, eu concentrarei minha
atenção na época seguinte, (1967-1985), durante a qual o Instituto enriquece e
atualiza sua doutrina, mas parece, no princípio, ameaçado de implosão, em se-
guida, inexoravelmente ser conduzido numa espiral de lento declínio numérico.
E, mesmo que as estatísticas sejam apenas um indicador, entre outros, são sinais
de uma crise profunda e duradoura.

Uma perspectiva da crise

Entretanto, esta não é a primeira crise estrutural da Congregação. Na minha
opinião, a primeira se situa em 1826-29, em l’Hermitage, quando o Pe. Courveille
e o Pe. Terraillon querem remodelar o ramo dos Irmãos de acordo com seus
próprios padrões, e então o Padre Champagnat propôs os votos e impôs finalmente
a batina costurada, as meias de pano e o método de leitura. A simples associação
de leigos que era, até então, o ramo dos Irmãos, evolui claramente em direção ao
modelo congreganista. 

A segunda crise situa-se entre 1851 e 1860. A autorização legal obtida, em
1852-54 o Capítulo construiu a legislação da Congregação para reconhecimento
romano que estabelecerá definitivamente os Irmãos Maristas como religiosos. Os
Anais do Ir. Avit relataram parcialmente os conflitos suscitados por esta mudança
institucional de grande amplitude. E o Ir. Francisco deverá ceder sua função de
Superior-geral em 1860, menos por razões de saúde do que por objeções levantadas
contra seu governo por parte dos Irmãos antigos, de Roma, da Arquidiocese e até
mesmo dos Padres Maristas. O momento da terceira crise é obviamente em 1903,
principalmente porque o governo dissolveu a Congregação na França. Mas também
o Instituto deve aceitar as Constituições romanas, impondo uma descentralização,
os três votos para todos...
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Cada uma dessas três crises causou saídas bastante numerosas e oposições in-
ternas duráveis porque o Instituto contém duas potencialidades complementares
encontrando sua fonte no “Precisamos de Irmãos...”. A primeira é a de uma asso-
ciação leiga simbolizada pelos primeiros anos de La Valla, mas continuada pela
multidão de escolas nas aldeias e vilas, em que os Irmãos vivem em estreito
contato com a população. O estabelecimento do voto de obediência pelo Padre
Colin, em 1840, também contribui para perpetuar uma tradição considerando os
Irmãos como um tipo de terceira ordem ensinante. E a secularização de 1903 se
inscreverá ainda nesta forma. O outro potencial, é a forma monástica porque, em
uma eclesiologia hierárquica, é a única maneira de estruturar com solidez um
grupo de leigos. Está simbolizada por L’Hermitage, mas também por todas as
casas provinciais, onde se leva uma vida monástica rigorosa...

Claro, existe muito mais complementaridade do que oposição entre essas duas
tradições, mas deve-se notar que a tendência monástica dominou institucional-
mente cada vez mais. No entanto, passado um tempo curto de formação, a maioria
dos Irmãos estava num ambiente leigo, mesmo se a regra lhes impunha, teorica-
mente, uma existência monástica em suas escolas. Em suma, a questão permaneceu
aberta: o Irmão Marista é um religioso professor ou um professor religioso?

Revolução eclesiológica conciliar

Definindo a Igreja como povo de Deus e não como hierarquia, o Concílio res-
tabelece a definição de Irmão Marista como leigo apostólico, uma legitimidade
inesperada. No fundo, ela traz uma resposta à sensibilidade de Champagnat e dos
primeiros Irmãos aspirantes a uma colaboração apostólica padres-leigos. Mas ela
intervém de forma inesperada, depois de cem anos de esforços do Instituto para
se definir e se fazer aceitar como uma ordem religiosa de pleno direito. Mesmo se
ela mantém intensos contatos com o meio leigo, ela se pensa fora do laicato. Por-
tanto, é natural que a primeira consequência do Concílio seja a confusão.

Mas as duas tradições anteriores retomam rapidamente, e a oposição entre os
binômios espiritualidade-estrutura e psicologismo-liberdade para a sessão de 1967
poderia também ser formulada como um debate monaquismo-regra contra lai-
cato-espiritualidade. O resumo só podia ser muito longo passando por um trabalho
de desconstrução e reconstrução delicado que irão assumir três capítulos sucessi-
vos.

Naquele de 1967-68 domina a desconstrução. O segundo seria mais de um
equilíbrio delicado e, finalmente, o terceiro, de decisões com a recusa do sacer-
dócio e a conclusão das Constituições. Enquanto isso, o Ir. Basílio, por meio de
circulares doutrinais, amplamente renovou as bases de uma espiritualidade, até
então dependente de uma tradição remontando mais aos anos 1850-70 do que à
época anterior.



435

Laicato-espiritualidade

Parece-me que no final do período de 1967-1985 a identidade do Instituto foi
definida prioritariamente sob o signo do binômio laicato-espiritualidade, que as
Circulares dos anos seguintes sobre a espiritualidade e o Movimento Champagnat
da Família Marista especificarão. Mas, em seguida, abre-se uma nova questão for-
midável: se a identidade dos Irmãos Maristas não está totalmente definida sob a
forma congreganista, qual será a nova definição de um corpo dividido em duas
entidades (Irmãos e leigos) sob uma mesma espiritualidade?

Como se trata de uma problemática para a época seguinte, eu não vou entrar
na questão. No entanto, este esforço de reconstrução teve lugar a partir do alto,
em uma atmosfera de confusão, pouco propícia à comunicação com uma base
levada à desconfiança, à espera ou à uma retirada.  Então, como fazer de sorte
que a nova síntese vá ao encontro da maioria dos Irmãos? Há aí um problema cer-
tamente mais cultural que doutrinal, mas que não impede em nada o retorno da
Congregação a uma identidade forte.

Além disso, esta atitude não teve apenas efeitos negativos porque, se essa mu-
dança, tanto cultural como espiritual e institucional, não liquefez o Instituto nem
criou entre os Irmãos verdadeiros cismas como outras congregações puderam co-
nhecer, este resultado, mais brilhante do que parece, é em grande parte devido a
uma cultura feita de corpo e espírito e de capacidade de resistência à adversidade:
um “espírito do Instituto” sempre vivo. Por outro lado, desenvolveu uma espiri-
tualidade pessoal em muitos Irmãos, parcialmente revelada na Circular do Ir.
Basílio sobre a fidelidade: uma espiritualidade mais profunda do que sugerido por
algum discurso oficial.

Além disso, eu me pergunto se, em 1985, o Instituto não vive em uma inversão
da situação anterior: superiores, que por muito tempo frearam, tornaram-se supe-
riores aceleradores, e a massa da Congregação, que, depois de muito tempo
queria mudanças, está lutando para acompanhar uma mutação mais perturbadora
que ela não havia imaginado.

A comunidade como lugar de partilha espiritual?

Este fenômeno de forte separação entre a cabeça e a base parece especialmente
visível sobre a comunidade. Nas Atas do Capítulo de 1976 (p. 91-113) figura o
projeto Oração, Apostolado, Comunidade (P.A.C.) visando unificar a vida dos Ir-
mãos, prevê a elaboração de um projeto comunitário (p. 108-113). Agora, traba-
lhando sobre o período posterior a 1985, descobri, com surpresa, um tipo de leit-
motiv. O relatório do Conselho Geral ao Capítulo de 1992 declara: “As
comunidades não parecem capazes de expressar com suficiente clareza os valores
evangélicos que fazem da vida religiosa uma profecia”. O relatório de 2001 subs-
tancialmente disse a mesma coisa de outra forma: “Para um bom número de
Irmãos a espiritualidade continua sendo algo particular. Ainda há dificuldades
para compartilhar a espiritualidade, seja no interior da Comunidade, seja com os
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Leigos”. E o relatório de 2009 acrescenta: “Não nos parece que a maioria de
nossas comunidades possa ser reconhecida como escola de espiritualidade”.

Não me compete contestar tais afirmações, especialmente porque o Ir. Basílio
havia muitas vezes enfatizado sobre a superficialidade espiritual de muitos Irmãos.
Mas não há nenhuma razão para pensar que, quando o Instituto estava em plena
prosperidade, a espiritualidade dos Irmãos era superior. Desempenha, portanto,
um fator novo que eu definiria como cultural e que parece muito bem definido
por um dos relatórios citados anteriormente: “Para muitos Irmãos a espiritualidade
continua sendo algo privado”.

Não há, portanto, apenas falta de espiritualidade nos Irmãos, mas uma dificul-
dade para exprimi-la. Uma dificuldade bem compreensível além disso, porque,
enraizada na prática da regra e das sólidas virtudes, notadamente o trabalho, por
longo tempo a congregação não incentivou o intercâmbio espiritual. Os defensores
de uma espiritualidade amplamente explicitada e compartilhada enfrentaram,
portanto, uma cultura fortemente estabelecida.

Além disso, separando a Comunidade das obras às quais os Irmãos estavam li-
gados, enfraqueceu-se uma das duas colunas na qual repousava o equilíbrio do
Instituto. Daí o risco de comunidades sem grande vida, fazendo com que a partilha
espiritual não corresponda em nada à tradição, enquanto que a mudança no an-
damento das obras fica complicada pelo fato das atividades e dos grupos de tra-
balho terem se tornado diferentes.

É o que constatam os relatórios dos Conselhos Gerais para os capítulos de
1992, 2001 e 2009. Assim, diz o de 1992: “Parece que os Irmãos não conseguiram
essa unificação interna que permite o crescimento na fé, esperança e caridade,
em todos os outros aspectos da nossa vida: consagração, apostolado, comuni-
dade”... “Entre muitos, há uma falta de visão unificada quanto ao significado e a
finalidade da vocação Marista”, diz o relatório de 2001 (p. 28). E ele acrescenta:
“Alguns colocam mais ênfase no aspecto apostólico e outros o limitam à missão
de professor ou a educador de jovens; outros insistem, sobretudo, na dimensão
leiga; outros, sobre o fato de ser consagrado; outros, na comunidade e o testemunho
da fraternidade... em detrimento de outras dimensões”.

Não se pode dizer mais claramente que a tentativa de renovação tarda em
trazer os frutos no todo do Instituto, por razões que são, talvez, tanto culturais
como espirituais. E, se o ano de 1985 é um marco importante da reconstrução de
nossa identidade, resta ainda certa dificuldade de o corpo seguir a cabeça. Durante
os anos do período pós-conciliar se falou bastante sobre conversão institucional e
espiritual, mas provavelmente não o suficiente sobre conversão cultural.

Da congregação à sociedade com diversos ramos?

Uma coisa é certa: o tempo das congregações formadas por muitos leigos, e
rapidamente formados para constituir agentes de uma cristandade, acabou. E sem
se dar conta, os Irmãos Maristas voltaram à problemática do começo: como viver
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um apostolado leigo na Igreja? E a palavra “refundação”, às vezes usada em
nossos textos, encontra aí a sua justificação.

O projeto primitivo da Sociedade de Maria, vislumbrando uma árvore com
muitos ramos, pode servir de exemplo para os novos tempos. E a este respeito, é
importante lembrar que La Valla e especialmente Hermitage foram palco de um
projeto da Sociedade de Maria depois da consagração de Fourvière, em 1816,
mas anterior àquele de Cerdon-Belley. Se o ramo dos Padres não pôde se constituir
de forma sustentável em Hermitage, o dos Irmãos foi o fruto durável em uma ma-
neira original de conceber a Sociedade de Maria, até o ponto de que a fusão com
a Sociedade de Maria de Belley não pôde ter sucesso.

Os Irmãos Maristas não foram apenas um ramo da Sociedade de Maria, mas a
parte perene de um projeto que nasceu em Hermitage. O esboço de um ramo
leigo associado àquele dos Irmãos inscreve-se profundamente no espírito de nossas
origens, embora em contexto teológico, eclesiológico e cultural bem diferente.
Eis porque me parece legítimo dizer, para o período de 1967-85, de um início de
metamorfose.

ANEXO 5: Do espírito do Instituto à Espiritualidade Apostólica Marista 
1907-1985, p. 462
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NOME LUGAR PAÍS N/M COMEÇO

Théophane
L. A. Durand

St Priest 
(Ardèche)

FR 1824
1907

1860 1860 AG do Norte 
1876 AG Hermitage
1883 S.G.

Gérald
Charles Flahaut

Trois Vaux
(Pas-
de-Calais)

FR 1829
1909

1880 1880 ass. Bourbonnais
1893 ass. Contentieux
1905 secr. geral 

Bérillus
Joseph Gros

Mormoiron
(Vaucluse)

FR 1841
1909

1880 1880 ass. St Paul
1903 ass. Espanha
1907 ass. Colômbia-Mé-
xico
Stratonique

Antoine Usclard Vion 
(Ardèche)

FR 1843
1926

1883 1883 AG de l’Hermitage
1907 S.G. 

Adon
Louis Sirvain

St Ambroix
(Gard) 

FR 1837
1906

1883 1883 ass. St Genis

Climaque
Jules Souillart

Ficheux 
(Pas-de-Calais)

FR 1848
1908

1893 1893 ass. Beaucamps + 
1907 Brasil Meridional

Administración general de 1907-1958

FUNÇÕES
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NOME LUGAR PAÍS N/M COMEÇO

Liboire 
(Joseph Darbousset)

St Etienne 
de L. 
(Ardèche)

FR 1844
1908

1895 1895 ass. Aubenas
1907 Brasil Setentrional 

Augustalis
Antoine Corompt

Chavanay
(Loire)

FR 1857
1919

1899 1899 ass. Bourbonnais, 
Varennes, 
Lacabane, 
Brasil Central

John (Denis Dulles) Cork 
(Irlanda)

IRL 1841
1914

1900 1900 ass. Ilhas B. 
1907 ass. Austrália, 

Afr. do Sul

Pierre Joseph
(Ph. Fayolle)

Ecully
(Rhône)

FR 1854
1922

1903 1903 Sec. Geral
1905 Ec. Geral 

Paulin 
(louis Guyon)

Serrières 
(Ardèche)

FR 1848
1918

1906 1906 ass. St Genis-
Constantinopla
China

Angélicus 
(Cl. Berne)

Chazelles
(Loire)

FR 1859
1928

1907 1907 ass. Hermitage, 
USA, Canadá

Dalmace 
(Louis Laurance)

Sagnes 
(Ardèche)

FR 1862
1929

1907 1907 secr. Geral 

FUNÇÕES
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NOME LUGAR PAÍS N/M COMEÇO

Diogène
Henri Bécuwe

Herzeele
(Nord)

FR 1860
1942

1908 1908 ass. Bcps, Bélgica,
Alemanha, Brasil Sul;

1920 S.G.

Flamien 
(Louis Raoux)

Villedieu 
(Ardèche)

FR 1859
1941

1908 1908 ass. Aubenas, 
Brasil Set, Leon

Michaëlis 
(Aug. Ménégaud)

Isle sur
le Doubs
(Doubs)

FR 1862
1950

1909 1909-1946 ass. St Paul, 
Espanha, Argentina

1942-45 V.G. 

Damien 
(Marius Bonnet)

Gravières 
(Ardèche)

FR 1843-1918 1909 1909 ass. Contentieux 
e St François Xavier

Colombanus 
(Peter Brady)

Glasgow EC 1863
1928

1914 1914, ass. G.B., Irl.,  
Afr. Do sul, Austrália,
Nova  Zelândia

Elie-Marie 
(J.B. Rajon)

Commelle 
(Isère)

FR 1860-1938 1920 1920 ass. St Genis, China, 
Constantinopla

Augustin-Joseph
(Ant. Desplaces)

Toulon sur
Arroux 
(S. et L)

FR 1863
1945

1920 1920-1941 ass.Varennes, 
Lacabane, 
Brasil Central

FUNÇÕES
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NOME LUGAR PAÍS N/M COMEÇO

Marie-Odulphe
(J.B. Villez)

Linselles
(Nord)

FR 1872
1963

1920 1920-1949 ass. Beaucamps,
Bélgica, Congo,  
Brasil Merid. 

Euphrosin
(Aug. Amblard)

Darbres
(Aude)

FR 1869
1954

1920 1920-1951 ass. St Paul, 
México, Colômbia, 
Cuba, Am. Central

Louis-Marie
(Louis Boffy)

Faucagnes
(Hte. Saône)

FR 1887
1963

1922 1922-1957 Ec. Geral 

Emery 
(Jean Cermain) 

Montmirail
(Drôme)

FR 1869
1955

1925 1925-1959 Proc. Geral

Clement
(John Murray)

West 
Maitland
(Austrália)

AUS 1867
1957

1928 1928-1951 ass. Ilhas Br., 
Austrália, 
Nova Zelândia, 
Afr. do Sul

François de Borgia
(Et. Arthaud)

Montbrison
(Loire)

FR 1888
1942

1929 1929 ass. Hermitage, USA, 
Canadá

Jean Emile 
(Emile Barraud)

Lyon FR 1878
1971

1929 1929 secr. Geral 
1939-1958 ass. St Genis, 

China, Síria-Líbano, 
Constantinopla,
Varennes-Orient

FUNÇÕES
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N
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O NOME LUGAR PAÍS N/M COMEÇO

Avit 
(J.B. Belmon)

Moulinet 
(Alpes 
Marítimos)

FR 1877
1954

1939 1939 secr. Geral 

Sixto 
(Miguel Lacunza)

Ciriza 
(Espanha)

ESP 1886
1954

1940 1940 ass. Espanha

Léonida
(François Garrigue

Vinça 
(Pyr. Or.) 

FR 1886
1975

1941 1941 ass Hermitage, 
Aubenas, 
Anzuola-Lacabane

1946 S.G.

Désiré Alphonse
(D. Herbaux)

Quesnoy
(Nord)

FR 1887
1970

1941 1941-1953 ass. Hermitage,
Sudeste, Sudoeste

1941-1958 Brasil-Portugal 

Paul Stratonique
(P. Lelièvre)

Québec 
(Canadá)

C 1892
1970

1942 1942-1946 ass. Canadá, 
USA

Sébastiani
(Aless. Dialey)

Challand 
(Itália)

IT 1896
1963

1946 1946-1958 ass. Argentina, 
Itália, Peru, Chile, 
Uruguai

Charles-Raphaël
Jean Ergen

Udange 
(Lux. Belga)

B 1900 1947 1947  ass. de Bcps, Bélgica,
Congo, Alemanha

1958 S.G. 

FUNÇÕES
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NOME LUGAR PAÍS N/M COMEÇO

Régis-Aimé
(A. Perreault)

St Jude 
(Canadá)

C 1903
1957

1948 1948 ass. Canadá, USA
1954 secr. geral

Alessandro 
(G. di Pietro)

Vivaro 
Romano
(Itália)

IT 1908 1949 1949 Procurador geral 

Léoncio Martin
(Valeriano Lorenzo)

Fordehumos
(Espanha)

ESP 1899 1951 1951 ass. Colômbia, Cuba,
Am. Central, México

1958 V.G.

Mary Justinian
(James Woods)

Bothwell 
(Escócia)

EC 1910 1951 1951 ass. G. B. -Irl.,
Afr. do Sul, Austrália, 
Nova Zelândia

Thomas Austin 
(A. O’Donnell)

New York USA 1897
1974

1953 1953 ass. Canadá, USA

Joannès Eugène 
(Joannès Minot)

Arcinges
(Loire)

FR 1902
1970

1953 1953 ass. Bcps, Hermitage,
Sudeste, Sudoeste, 
Varennes-Orient

Luis Gonzaga 
(Julio Marin)

Arlanza 
(Espanha)

ESP 1896
1977

1954 1954 ass. Espanha + 
Venezuela

FUNÇÕES
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O NOME LUGAR PAÍS N/M COMEÇO

Marie Basilide 
(J. Frelechoz)

Courtetelle
(Suíça)

S 1909
2005

1957 1957 secr. Geral 
1958-60 Ass. Bélgica, Itália,

Alemanha

Simon Henri 
(Pierre Valenne)

Arlon 
(Bélgica)

B 1898
1978

1957 1957 Ecônomo geral 

Lucinio Maria
(Juan Recarte)

Lete 
(Espanha)

ESP 1893
1982

1958 1958 ass. Argentina, Chile, 
Peru, Uruguai

Lorenzo
(Lor. Tanguay)

Ste Justine
(Canadá)

C 1904
1994

1958 1958 ass Canadá

Roque Maria 
(Ernesto Stefani)

Cidade 
de  Garibaldi
(Brasil)

BR 1908
1992

1958 1958 ass. Brasil-Portugal

Hilary Mary 
(Austin Conroy)

Bathurst 
(Austrália)

AUS 1906
1997

1958 1958 ass. Austrália, 
Nova Zelândia

Louis Martin 
(M. Esslinger)

Petit Landau
(Ht Rhin)

FR 1913
2006

1958 1958 ass. França, 
Líbano-Síria, 
Madagascar

FUNÇÕES
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NOME LUGAR PAÍS N/M COMEÇO

Paul Ambrose
(Leonard Fontaine)

Southbridge
(USA)

USA 1903
2003

1958 1958 ass. USA, China, 
Ceilão, Filipinas

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir de diversas fontes: Capítulos, cronología, Bulletin de l´Institut, etc.

FUNÇÕES
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Uma evolução quantitativa das províncias

A estatística é uma das grandes paixões do Instituto e é verdade que os quadros
estatísticos falam mais do que muitos discursos. Parece-me, portanto, conveniente
usar este meio para complementar o capítulo anterior.

Para elaborar os quadros estatísticos abaixo, usei os números dos eleitores por
unidade administrativa durante os Capítulos de 1903-1967. Eles têm a vantagem
de não levar em conta a não ser os professos perpétuos e estáveis e, portanto, de
dar de cada província uma visão mais concentrada. Mas estou ciente de que, du-
rante o período de 1903-1967, muitas províncias sofreram cortes e, por vezes, fu-
sões e por isso, muitas vezes, o mesmo nome oculta diferentes realidades geográ-
ficas. Por exemplo, de Beaucamps inicialmente incluindo a Bélgica e Alemanha;
ou St. Paul há muito ligada à Itália.

A
N

EX
O

EVOLUÇÃO

PROVÍNCIAS O DISTRITOS 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967-1968

Nº de  unidades 
administrativas 12 20 25 26 32 33 50

Número total 
dos eleitores 3.001 3.100 3.197 4.013 5.087 6.745 7.578

Número médio de 
eleitores por U.A. 250 155 127 154 158 204 151

Esses números destacam três fases do Instituto: de 1903-1920 o número de
unidades administrativas dobrou e reduziu pela metade o número médio de seus
membros. Este é o grande momento de descentralização ditada pela internacio-
nalização maciça do Instituto e pelas Constituições de 1903. De 1920 a 1958 as
U.A. e os membros evoluem num aumento significativo. E, finalmente, a fase
1958-67 é aquela de uma evolução comparável à fase 1903-1907 pela multipli-
cação das U.A. e a queda acentuada da média dos Irmãos. Obviamente, muitas
dessas divisões vêm de grande prosperidade de algumas províncias, mas também
da preocupação para estabelecer unidades correspondentes à evolução do mundo,
particularmente com a descolonização.

Em todo caso, vemos a incrível simetria entre o período 1903-1920 e 1958-
67. No primeiro caso, é em uma atmosfera de pós-crise que a mudança institucional
acontece. No segundo caso, é um ambiente de pré-crise. E esta reestruturação
maciça das províncias, que tinha por finalidade acompanhar o crescimento do
Instituto, provavelmente não era um elemento insignificante desta crise por per-
turbar as antigas identidades provinciais.

448
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Arrisco-me a apresentar abaixo os quadros das principais regiões do Instituto,
permitindo-me um título e tendo consciência que esses números abrangem muitas
complexidades. Mas eles me parecem susceptíveis de estimular o interesse e a re-
flexão.

Declínio das províncias-mãe

QUADRO DOS ELEITORES (PROFESSOS PERPÉTUOS E ESTÁVEIS) 
NOS CAPÍTULOS GERAIS DE 1903 A 1967

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES

OU DISTRITO 1903 1907555 1920 1932 1946 1958 1967

SGL 
(1860) 513 325 191 192 229 276 268

NDH 423 273 194 181 161 189 152

Beaucamps 260+76 326 363 319 97 107 149
(1842) (Bélgica)

St Paul 
(1842) 436 227 156 162 103

Aubenas 
(1844) 411 305 117 93 115

Sud-Est 
(1949) 132 116

Lacabane 
(1885) 145 63 70 126 39

Sud-Ouest 
(1946) 84 69

Varennes 
(1876-1946) 270 171 91 66 50

Varennes-Orient 229 12+47
(1946…) (Siria)

Total 2.534 1.690 1.182 1.139 794 1.017 875+47

555 Atas do capítulo. Estatísticas.
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556 Atas do Capítulo. Estatísticas.
557 FMS Mensagem, n. 1.

A
N

EX
O UMA EUROPA COM FRACO DINAMISMO

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES
OU DISTRITO 1903 1907556 1920 1932 1946 1958 1967

Alemanha 95 109 160 124

Bélgica 
(1934) 275 318 216
Ilhas Británicas 
(1873) 112 91 111 124 128 147 200
Itália

101 140 134
Portugal 
(Distrito) 84
Suiça-Missões 
(Distrito) 38
Total 112 91 111 219 613 765 796

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do número de eleitores 
nos Capítulos Gerais segundo as Atas dos Capítulos.

E
U

R
O

P
A

E
S

P
A

N
H

A

O SUCESSO ESPANHOL

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES
OU DISTRITO 1903 1907557 1920 1932 1946 1958 1967

Espanha 
(1903) 126 296 373 505
León 
(1925) 94 180 135 250 193
Bética 
(1942) 184 322 238
Castilla 176

Catalunha 202

Levante
(1942) 161 272 131
Madrid 125

Norte 
(1942) 175 292 224
Total 126 296 467 685 655 1.136 1.289

Fonte: FMS Mensagem, n. 1.
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558 Atas do Capítulo. Estatísticas.

CERTA LENTIDÃO DA AMÉRICA LATINA ESPANHOLA

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES
OU DISTRITO 1903 1907558 1920 1932 1946 1958 1967

Colômbia 
(1908) 75 114 155 208 189 196
México 
(1908) 105 153 192 213 277
México 
Central 171
México 
Occidental 209
Argentina 
(1920) 73 116 229 265
Córdoba 

139
Luján 

141
Chile /
Peru 73 165 122
Chile 135

Peru 91 106

Cuba/ 
Am. C. (1949) 227 230
Uruguai 
(Distrito) 55
Venezuela 
(Distrito) 59
Total 180 340 536 815 1.171 1.441

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do número de eleitores 
nos Capítulos Gerais segundo as Atas dos Capítulos.
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559 Atas do Capítulo. Estatísticas.
560 Atas do capítulo. Estatísticas.

A
N

EX
O UMA AMÉRICA DO NORTE COM DINAMISMO PRECOCE

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES
OU DISTRITO 1903 1907559 1920 1932 1946 1958 1967

Canada /USA
(1903-1911) 153 233 186 312
Desbiens

116
Iberville 
(1943) 248 288 431
Lévis 
(1943) 213 282 187
USA

113 141 199 339
Esopus

226
Poughkeepsie

229
Total 153 233 299 453 660 909 1.186

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do número de eleitores 
nos Capítulos Gerais segundo as Atas dos Capítulos.

A
M

É
R

IC
A

 D
O

 N
O

R
T

E

DIVERSIDADE E FRAGILIDADE BRASILEIRAS

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES
OU DISTRITO 1903 1907560 1920 1932 1946 1958 1967

Brasil Norte 
(1908) 46 64 101 174 220 127
Brasil Central 
(1908) 75 103 136 272 336
Río 
de Janeiro 141
São 
Paulo 158
Brasil Sul 
(1908) 44 126 150 303 287
Caxias 
do Sul 80
Porto 
Alegre 210
Santa 
Catarina (1951) 205 82
Santa 
Maria 137
Total 165 293 387 749 1.048 935

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do número de eleitores 
nos Capítulos Gerais segundo as Atas dos Capítulos.
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561 Atas do capítulo. Estatísticas.
562 Atas do Capítulo. Estatísticas.

ÊXITO DA OCEANIA

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES
OU DISTRITO 1903 1907561 1920 1932 1946 1958 1967

Oceania 
(Setor) 76
Austrália 
(1903) 141 97 131 237
Melbourne 
(1947) 119 146
Nova Zelândia 
(1916) 50 75 105 152 197
Sydney 
(1947) 224 327
Nova-Caled. 
(Distrito) (1913) 23 31 18
Total 76 141 170 206 373 513 670

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do número de eleitores 
nos Capítulos Gerais segundo as Atas dos Capítulos.

O
C

E
A

N
IA

SEMIFRACASSO NO ORIENTE MÉDIO

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES
OU DISTRITO 1903 1907562 1920 1932 1946 1958 1967

Constantinopla 
(1908-1946) 76 72 69 69
O.M. Síria 
(1908-1946) 86 87 91 92
Total 162 159 160 161

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do número de eleitores 
nos Capítulos Gerais segundo as Atas dos Capítulos.

O
RI

EN
TE

 M
.

.A ÁSIA SIMPLESMENTE TOCADA

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES
OU DISTRITO 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967

Ceilão 
(Distrito) 27
China 
(1908) 82 105 153 179 115 70
Filipinas 
(Distrito) 40
Total 82 105 153 179 115 137

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do número de eleitores 
nos Capítulos Gerais segundo as Atas dos Capítulos.
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563 Atas do Capítulo. Estatísticas.

A
N

EX
O

Em última análise, deve-se observar desde o início do século XX os êxitos rá-
pidos e duráveis e até mesmo falar de uma real exceção espanhola, coordenando
o desenvolvimento das obras e do recrutamento, enquanto procuravam na América
Latina espanhola, o pessoal necessário ao seu crescimento. De uma maneira geral,
a América Latina viu uma forte dissociação entre obras e recursos humanos. A
maturidade aí é tardia por causas endógenas (improvisações em torno de 1903)
ou exógena (recrutamento difícil, agitação política...). Os Estados Unidos-Canadá
e a Oceania anglofônica constituem um sucesso de natureza muito diferente, tar-
diamente envolvidos na missão. Em 1967, a África constituía um polo ainda mo-
desto.

Pode-se falar de sobrevivência, mais do que de dinamismo, das províncias ou
países provados pelos acontecimentos políticos ou dificuldade em alimentar as
obras, graças a um recrutamento local: Alemanha, África do Sul, Nova Caledônia,
Oriente Médio, Sri Lanka. Pode-se também sinalizar certas províncias tardiamente
constituídas onde o dinamismo é reduzido porque elas estão localizadas em ter-
ritórios servindo de zonas de recrutamento ou por terem sido beneficiadas de
ajuda modesta: Itália, Alemanha, Suíça, Madagascar, França. E, às vezes, elas se
encontravam em uma situação de quase extermínio: China (1949)…

A ÁFRICA E MADAGASCAR: UMA REGIÃO AINDA MODESTA

PROVÍNCIA ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES ELEITORES
OU DISTRITO 1903 1907555 1920 1932 1946 1958 1967

África do Sul 
(1908) 60 71 75 88 71 77

Congo-
Rwanda 80

Madagascar 
(Distrito) 42

Total 60 71 75 88 71 199

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do número de eleitores 
nos Capítulos Gerais segundo as Atas dos Capítulos.
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TABELA-SÍNTESE.  OS ELEITORES (PROFESSOS, PERPÉTUOS E ESTÁVEIS) 
NO CAPÍTULO DE 1903-1967 

PROVINCÍAS O DISTRITOS 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967
Ceilão (Distrito) 27
China (1908) 82 105 153 179 115 70
Filipinas (Distrito) 40

África do Sul (1908) 60 71 75 88 71 77
Congo-Rwanda 80
Madagascar (Distrito) 42

Córdoba 139
Luján 141
Argentina (1920) 73 116 229 265
Chile 135
Chile/Peru 73 165 122
Colômbia (1908) 75 114 155 208 189 196
Cuba/Am. Central (1949) 227 230
México (1908) 105 153 192 213 277
México Central 171
México Ocidental 209
Peru 91 106
Uruguai (Distrito) 55
Venezuela (Distrito) 59

Desbiens 116
Esopus 226
Iberville (1943) 248 288 431
Lévis (1943) 213 282 187
Poughkeepsie 229
USA 113 141 199 339
Canadá/USA (1903-1911) 153 233 186 312

Brasil Central (1908) 75 103 136 272 336
Brasil Meridional (1908) 44 126 150 303 287
Caxias do Sul 80
Porto Alegre 210
Rio de Janeiro 141
Santa Catarina (1951) 205 82
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A
N

EX
O PROVINCÍAS O DISTRITOS 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967

Santa Maria (1964) 137

São Paulo (1958) 158

Brasil Septentrional (1908) 46 64 101 174 220 127

Brasil Norte (1964)

Alemanha 95 109 160 124

Bélgica (1934) 275 318 216

Ilhas Britânicas (1873) 112 91 111 124 128 147 200

Itália 101 140 134

Portugal (Distrito) 84

Suiça Missões (Distrito) 38

Bética (1942) 184 322 238

Castilha 176

Catalunha 202

Espanha (1903) 126 296 373 505

León (1925) 94 180 135 250 193

Levante (1942) 161 272 131

Madrid 125

Norte (1942) 175 292 224

Aubenas (1844) 411 305 117 93 115

Beaucamps (1842) 260 + 76 326 363 319 97 107 149
(Bel)

Lacabane (1903?) 145 63 70 126 39

NDH 423 273 194 181 161 189 152

SGL (1860) 513 325 191 192 229 276 268

St Paul (1842) 436 227 156 162 103

Sud-Est (1949) 132 116

Sud-Ouest (1946) 84 69

Varennes (1876-1946) 270 171 91 66 50

Varennes-Orient (1946…) 229 121+47
(Síria)
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PROVINCÍAS O DISTRITOS 1903 1907 1920 1932 1946 1958 1967

Constantinopla (1908-1946) 76 72 69 69

Síria (1908-1946) 86 87 91 92

Austrália (1903) 141 97 131 237

Melbourne (1947) 119 146

Nova Caledônia (1916) 50 75 105 152 197

Oceania (secção) 76

Sydney (1947) 224 327

N° de unidades administ. 12 20 25 26 32 33 50

Total 3.001 3.100 3.197 4.013 5.087 6.745 7.578

Fonte: Elaboração do Ir. André Lanfrey a partir do número de eleitores 
nos Capítulos Gerais segundo as Atas dos Capítulos.
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A
N

EX
O TABELA DO GRUPO DE PROFESSORES POR REGIÃO (1967)

PROVÍNCIA IRMÃOS CIVIS TOTAL % DE CIVIS

Ceilão (+ Paquistão) 25 87 112 77

China 59 356 415 85

Filipinas 49 166 215 77

África do Sul 77 91 168 54

Congo-Rwanda 87 177 264 67

Madagascar 38 73 111 65

Desbiens 77 320 397 80

Iberville 231 301 532 56

Levis 116 372 488 76

Esopus 257 152 409 37

Pughkeepsie 239 259 495 52

Chile 102 109 211 51

Colômbia 168 233 401 58

Córdoba 123 139 262 53

Cuba-Am. Central 198 169 367 46

Luján 110 126 236 53

México Central 160 176 336 52

Peru 64 168 232 72

Uruguai 51 37 88 42

Venezuela 64 74 138 53

México Ocidental 217 145 362 40

Brasil Norte 116 272 388 70

Caxias do Sul 52 105 157 66

Porto Alegre 242 613 855 71

Río de Janeiro 107 196 303 64

Santa Catarina 83 99 182 54

Santa Maria 136 244 380 64

São Paulo 134 252 386 65
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PROVÍNCIA IRMÃOS CIVIS TOTAL % DE CIVIS

Alemanha 70 42 112 37,5
Bélgica-Holanda 113 518 631 82
G. Bretaña-Irlanda-Nigeria 211 151 362 41
Italia 92 98 190 51
Portugal 82 65 147 44
Suiça-Missões 18 2 20 10

Bética-Peru 204 141 345 40
Castilha 152 70 222 31
Catalunha 171 129 300 43
León 141 83 224 37
Levante 121 126 247 51
Madrid 117 72 189 38
Norte (Espanha) 227 102 329 31

Varennes + Grécia 78 139 217 64
Beaucamps + N. Caledônia 147 110 257 42
Hermitage 121 144 265 54
St Genis-Laval 231 144 375 38
Sudeste 83 134 217 61
Sudoeste 46 64 110 58

Libano-Síria 52 269 321 83

Sydney 343 94 437 21
Melbourne 133 103 236 43
Nova Zelândia 201 81 282 28
Total 6.536 8.392 24.628 57

Fonte: Bulletin de l’Institut, T. 27, n. 206, abril 1967
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564 Tenho consciência de que certo número de nomes de províncias mudou durante o período.
Geralmente eu conservei os nomes dados em 1964. Eu também não distingui distrito de província. 

565 Porcentagem em relação às estatísticas de 1964. 

A
N

EX
O A CRISE DOS MEMBROS NAS PROVÍNCIAS

PROVÍNCIAS E DISTRITOS564 1964 1970 1976 1981 % prov. 565 % região
África do Sul 113 78 56 42 37
Congo-Rwanda 98 127 122 100 102
Nigéria 67 69 75 111
Madagascar 58 50 46 51 88
Total 269 268 99

Chile 189 165 137 120 63
Colômbia 247 173 118 98 39
Cuba, América Central 302 291 190 175 58
Peru 148 147 100 77 52
Equador 64 57
Uruguai 68 72 57 49 72
Venezuela 84 80 51 55 65
Total 1.043 664 63

Córdoba 169 154 134 117 69
Luján 168 158 152 146 86
Total 337 263 78

México Central 238 225 175 184 77
México Occidental 278 283 215 216 77
Total 516 400 77

Caxias do Sul 111 80 56 50
Brasil Setentrional 197 131 118 102 51
Porto Alegre 267 183 139 171 64
Rio de Janeiro 220 130 113 103 47
Santa Catarina 120 91 81 86 71
Santa Maria 200 143 123 108 54
São Paulo 195 135 107 106 54
Total 1310 676 51

Melbourne 194 209 198 179 92
Sydney 380 422 414 393 103
Nova Zelândia 254 287 243 216 85
Total 828 788 95
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PROVINCIAS Y DISTRITOS 1964 1970 1976 1981 % prov. % región
Canadá, Desbiens 140 111 92 76 54
Canadá Iberville 413 377 296 252 61
Canadá Lévis 225 169 133 118 52
Total 778 446 57

USA Esopus 314 255 214 198 63
USA Poughkeepsi 303 253 198 173 57
Total 617 371 60

China 126 120 63 56 44
Sri Lanka 33 47 57 55 166
Filipinas 54 67 87 66 122
Total 213 177 83

Líbano-Síria 53 43 36 29 54

Bética 292 162 231 208 71
Castilla 245 214 195 179 73
Catalunha 238 288 265 258 102
Leon 238 205 214 191 80
Levante 179 178 126 129 72
Madrid 165 168 146 146 88
Norte 279 235 198 178 63
Total 1.650 1.289 68

Alemanha 188 132 109 91 48
Bélgica, Holanda 262 222 196 171 65
Gran Bretanha, Irlanda, Nigeria 268
Gran Bretanha 98 83 83 84
Irlanda 65 62 50 76
Itália 160 145 134 134 83
Portugal 107 91 81 64 60
Suiça-Missões 56 40 32 28 50
Total 1.041 793 621 59

Beaucamps 174 151 101 81 47
Hermitage 189 234 181 152 80
St Genis-Laval 357 285 232 202 56
Sud-Est 141 101 76 66 47
Sud-Oueste 78
Varennes 138 120 93 77 55
Total 1.077 578 53

Fonte: Bulletin de l´Institut, T. 31, n. 221, p. 159. Estatísticas gerais por províncias (1970-1981) e 
Complementos do Bulletin de l´Institut de abril de 1967 (reservados aos capitulares). Número de professos de 1957-1966.
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A
N

EX
O

O ESPÍRITO 
DO INSTITUTO

n Fraqueza Espiritual

n Instituição forte

n Um corpo
hierarquizado

A REGRA

n Intangível

n Normativa

A SOCIEDADE 
DE EDUCAÇÃO

n A escola cristã

A INSTITUIÇÃO

A serviço 
da regra 

e da tradição

COMUNIDADE

Separada 
do mundo

Exercícios 
de piedade

Do espírito do Instituto 
à Espiritualidade Apostólica Marista 1907-1985
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E. A. M.

n Unificação da vida

n Instituição 
em retirada

n Fraternidade militante

n Espiritualidade pessoal
e comunitária

CONSTITUIÇÕES

n Doutrina

n Discernimento

MISSÃO 
EDUCATIVA

n Solidariedade
n Diversidade
n Discernimento
n Missão partilhada

A INSTITUIÇÃO

Liderança:

n Animar

n Governar

COMUNIDADE

n Partilha 
espiritual

n Discernimento

n Abertura
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SIGLAS E ABREVIATURAS 

AA Abrégé des Annales. Refere-se a esses Anais
publicados em Roma em 1972.

AFM Arquivos dos Irmãos Maristas

ALS Avis, leçons, sentences

AN Archives Nationales (France)

BI Bulletin de l´Institut

C Circulaires. Edição de 1914-1916. O número
indica o volume.

Lettres Cartas do Pe. Champagnat (1985-1987)

OFM Origines des Frères Maristes. Refere-se aos três
volumes publicados em 2011 nos documentos
da época do Pe. Champagnat.

OM Origines Maristes. Um número indica o volume
(1 a 4)

Vie Vie du P. Champagnat, edição de 1989. 

A.D.F.M. Apostolat d’un Frère Mariste.
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A. FONTES MANUSCRITAS 
E IMPRESSAS 

O Tomo 1 ofereceu uma visão geral das fontes e da literatura (ver Prefácio e In-
trodução Geral p. 11-16 e p. 369-380). Conforme anunciado anteriormente, para
a elaboração do Tomo 2 não fiz uma revisão completa dos manuscritos e fontes
impressas inerentes ao Instituto durante o século XX, mas privilegiei algumas
delas, impressas ou digitalizadas, na maioria das vezes em francês, que considerei
mais significativas ou mais acessíveis. Usei, é verdade, alguns documentos elabo-
rados anteriormente sobre determinados temas, tais como a secularização ou a
Primeira Guerra Mundial.

1. Principais fontes 
relativas ao período estudado

• Circulares dos superiores: T. 10 (1901-1905) até T. 18 (concluído em 8 de
setembro de 1984). A coleção completa (até 2006) foi cuidadosamente di-
gitalizada pelo Ir. Louis Richard, em 2006.

• Atas dos Capítulos Gerais: do X (1903) até o XVIII (1985), em formato
digital. 

• Bulletin de l’Institut: Do T. 1, (n. 1 sem data; n. 2 de março de 1909) ao T.
31, (n. 222, dezembro 1984). Coleção digitalizada pelo Ir. Louis Richard,
em 2009.

• Supplément au Bulletin de l’Institut (julho de 1967), Conteúdo do Boletim
(1909-1967), Rome, 78 p. 

• Notices biographiques: digitalizada pelo Ir. Louis Richard em 2007-2008.
Os volumes da primeira série (1-3) serviram principalmente para a elabora-
ção do Tomo 1 da História do Instituto.

• T. 1, Biographies de quelques Frères, (Ir. Jean-Baptiste).  Lyon 1868.

• T. 2, Biographies de quelques Frères de 1890 à 1900, Lyon 1900, 671 p.

• T. 3, Notices nécrologiques à partir du 10 janvier 1899, 429 p. T. 4, n. 1 de
uma nova série iniciada em agosto 1931. Notices biographiques de l’Institut
des P. F.M., Grugliasco 1931, 527 p.

FONTES FUNDAMENTAIS 
RELATIVAS AOS IRMÃOS MARISTAS
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• T. 5, setembro 1937 (fascículos encadernados n.1, n. 2,…), Notices bio-
graphiques… Grugliasco  1937, 526 p.

• T. 6, agosto 1949, Notices biographiques… E. Vitte, Lyon, 520 p.

• T. 7, agosto 1954, Notices biographiques… E. Vitte, Lyon, 515 p.

• T. 8, outubro 1959, Notices biographiques… E. Vitte, Lyon, 514 p.

• T. 9, outubro 1963, Notices biographiques… Roma EUR,  596 p.

• No Bulletin de l’Institut, existem inúmeras notices biographiques de 1909
(n. 2) até 1931 (n. 83).

2. Regras e Constituições (lista incompleta)

• Guide des écoles à l’usage des P. F. M., Lyon, Vitte, 1891, 280 p. 

• Guide des écoles à l’usage des P. F. M., 3a edição, Vitte, Lyon-Paris, 1923,
252 p. 

• Guide des écoles à l’usage des P. F. M., 4a edição, Desclée et Cie, Paris,
Tournai, Rome, 1932, 302 p. 

• Constitutions de l’institut des Frères maristes des Ecoles ou Petits Frères de
Marie, Turin, Vincenzo Bona, 1922, 93 p. 

• Règles du gouvernement, Vitte, Lyon, 1927, 242 p. 

• Règles communes de l’institut des P. F. M., Imprimerie du collège des arti-
gianelli, Turin,1923, 141 p. 

• Règles communes de l’institut des P. F. M. St Genis-Laval, 1947, 139 p.

• Règles communes de l’institut des P. F. M. St Genis-Laval, 1950, 159 p.

• Règles communes des Frères maristes des Ecoles ou P. F. M., Economat gé-
néral, 1960, 165 p.

3. Fontes para uma parte do período estudado

• Registres de Délibérations du Conseil Général : Do volume 6 (1897-1906)
ao volume 18 (1955-1957). Coleção digitalizada pelo Irmão Louis Richard,
em 2006-2007. 

• Lettres administratives : de de 1901 (Lettre n° 13.698) até 1953 (Lettre n°
18.063). Coleção digitalizada pelo Irmão Louis Richard a partir de 1996.
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4. Documentos capitulares e Constituições de 1968 a 1986

• Atas e documentos do XVI Capítulo Geral, (livro vermelho), 21 de novembro
de 1968, 139 p. 

• Atas e documentos do XVI Capítulo Geral, (livro verde), 21 de novembro
de 1968, 319 p. 

• Constituições, Roma, 1968, 138 p. + Nota sobre o sacerdócio.

• Documentos do XVII Capítulo Geral, Roma, 247 p., não tem data.

• Normas de aplicação, 131 p., não tem data.

• Irmãos marista hoje 1976, 21 p. 

• A escuta do XVIII Capítulo Geral, Roma, 144 p., não tem data.

• Constituições e estatutos, Roma, 8 de dezembro 1986, 254 p. 

5. Alguns dossiês do Arquivo Geral 
dos Irmãos Maristas (A.F.M.)

• AFM, France 600, dossier 1918.

• AFM, Dossier France 600.

• AFM, Dossier 203/1, « Quelques considérations sur le développement de
l’institut » (1946)

• AFM, Dossier 212/2, Annales de la province de Varennes : Charolles.

• AFM, F. Marie-Nicet, Histoire de l’institut (manuscrite), 6 volumes

• AFM, « Statistiques », dossier 1906.

• AFM, Aubenas, dossier AUB 63162.

• AFM, St Genis-Laval, dossier « Maisons fermées ».

• AFM, dossier « Sécularisation ». Carta do R. Parayre, professor de direito
nas Faculdades Católicas de Lyon, ao Procurador Geral. 

6. Outras fontes

• Ir. Adorator, Vinte anos de Brasil (1897-1917, crônica detalhada das origens
da província do Brasil Central.

• Autor anônimo (Ir. Jean-Emile, assistente), Nos supérieurs, St Genis-Laval,
1953, 408 p.

• Autor anônimo (Ir. Jean-Emile), Histoire de l’institut des Petits Frères de
Marie, St Genis-Laval, 1947, 223 p. l’institut des Petits Frères de Marie,
Saint-Genis-Laval, 1947, 223 p. 
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B. BIBLIOGRAFIA MARISTA

A produção bibliográfica Marista durante o período de 1907-1985 é enorme.
Em geral, cada província tem uma ou mais revistas. Porém, além das publicações
periódicas e de quantidades de manuais escolares, qual é a produção de obras
mais profundas nos campos da espiritualidade, da pedagogia, da história ou obras
eruditas? Nos anos 1955-1985, a pesquisa marista se manifesta através de nume-
rosas e notáveis   obras, especialmente sobre as nossas origens. Apesar disso, a si-
tuação de 1907-1955 parece ainda sem criatividade. É o período em que se tra-
duzem obras básicas do Instituto para várias línguas. Por outro lado, os múltiplos
abalos sofridos pelo Instituto, durante esta fase histórica, fizeram com que não se
produzisse uma substanciosa literatura.

Essa conclusão, todavia, pode ser apenas um erro de perspectiva devido a uma
visão muito estreita do assunto. A visão geral bibliográfica, apresentada abaixo, é
a conclusão da minha leitura do Bulletin de l’Institut e das Circulares, assim como
do inventário de minha biblioteca e não exatamente o fruto de uma pesquisa sis-
temática. Portanto, essa modesta apresentação quer ser um estímulo para uma
pesquisa mais profunda sobre a produção intelectual e espiritual marista, desde
1900 até o Concílio Vaticano II.

1. Algumas edições de obras de piedade e de formação,
em ordem cronológica 

Durante essas edições, foram feitas algumas alterações de texto e índices.

• Avis, leçons, sentences, édition 1914 (obra rara, não consultada).

• Biographies de quelques Frères, Vitte, Lyon-Paris, 1924, 402 p. 

• Avis, leçons, sentences, Nouvelle édition, Vitte, Lyon-Paris, 1927, 470 p. 

• Le Directoire de la solide piété, Desclée et Cie, Paris, Tournai, Rome, 1928,
762 p. 

• Principes de perfection chrétienne et religieuse à l’usage des P. F. M., 6a.
edição, Grugliasco, 1932, 559 p. 

• La Vierge Marie enseignée à la jeunesse, 3a. edição, Vitte, Lyon, 1937,
407 p. 

• Principes de perfection chrétienne et religieuse à l’usage des P .F. M., 7a.
edição, Grugliasco, 1939, 598 p. 

• Méditations sur l’Incarnation, la Passion et L’Eucharistie (tirées des ouvrages
du F. Jean-Baptiste), St Genis-Laval, 1950, 448 p. 

• Petit office de la Sainte Vierge, Desclée et Cie, Paris, Tournai, Rome, New
York, 1956, 238 p. 
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2. Alguns novos livros sobre a espiritualidade 

Deve-se notar, a propósito, a importância das Edições Maria Medianeira,
Genval (Bélgica). 

• Anônimo (Ir. Henri-Noé), Sur les pas de Marcellin Champagnat, Centre
Champagnat, N.D. de L’Hermitage, 1958, 240 p.

• Anônimo (Ir. Henri-Noé), Pages mariales contemporaines, 1958, Centre
Champagnat, N.D. de L’Hermitage, 1958, 240 p.

• Méditations sur le Sacré-Coeur (Ir. Henri Noé) Editions Marie Médiatrice,
Genval, (Belgique)

• Méditations mariales, (Ir. Henri Noé), Editions Marie Médiatrice, Genval,
(Belgique)

3. Trabalhos eruditos ou de história 
do período 1907-1985

• Chronologie mariste (1789-1917), Vitte, Lyon-Paris, 1917, 71 p. 

• Ir. Ignace Thiry, L’institut des Frères Maristes face à la persécution, Editions
Marie Médiatrice, Genval, Belgique, 1960, 140 p.

• Abrégé des Annales. F. Avit (période 1789-1840), (pelo Ir. Gabriel Michel),
Rome, 1972, 355 p.

• Chronologie de l’Institut (pelo Ir. Charles-Rapahël), Rome, 1976, 271 p. 

• Ir. Agustín Carazo, (publicado por), Témoignages sur Marcellin Champagnat.
Enquête diocésaine, Rome 1991. 281 p. + Apendice de 126 p. 

• Riolando Azzi, Histόria da Educação catόlica no Brasil. Contribuição dos Ir-
mãos Maristas, 1897-1997, Simar, São Paulo, 1997, 2 volumes. 

• Ir. Alexandre Lefebvre, Le mouvement Champagnat de la Famille Mariste.
Ses origines. Fascículo digital, de 111 pág., resumido pelo autor nos Cader-
nos Maristas 15, maio de 1999, p. 119-170, sob o título Dos Antigos Alunos
ao Movimento Champagnat da Família Marista.

• Ir. Jean-Baptiste Furet, Traité sur l’éducation, manuscrito digital e publicado
em formato A4 em fevereiro 1998, sob os cuidados do Ir. Paul Sester. 

• Ir. Pierre Zind & Agustín Carazo, Tras las huellas de Marcelino Champagnat.
El contexto histórico, religioso y educativo del Fundador, Província Marista
de Chile, 1999, 248 p. 

• Ir. Luis Di Giusto, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Província
marista Cruz del Sur, Argentina, 2004, 264 p. 
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• Chronologie mariste, Maison générale, Rome, 2010. (Elaboração feita com
a coordenacão do Ir. Jean Ronzon),

• Ir. Augustin Hendlmeier, 100 years (1914-2014. Marist Brothers. Germany
, 2014, 128 p.

4. Biografias diversas

• Abbé L. Ponty, aumônier de N.D. de Lacabane, Vie du F. François, Lyon,
Vitte, 1899, 338 p.

• Vie du F. Louis-Marie, par un frère de cet institut, Vitte, Lyon-Paris, 1907,
299 p.

• Guy Chastel, Le Frère François, Editions Alsacia, Paris, 1948, 158 p. 

• Autobiographie du F. Adjuteur, publicado en fascículos pelo Ir. Alain De-
lorme, 1985

• Ir. Henri-Noé, La voie droite (Vie du F. Alfano), Editions Marie Médiatrice,
Genval, (Belgique), 1963. 

• Ir. Gabriel Michel. Nos Supérieurs. F. Léonida, Maison généralice, Rome,
1976

• Ir. José, Flores, «  Chepo  », Lumière et flammes d’une vie. Frère Basilio
Rueda, traduit de l’espagnol par le F. Gabriel Michel, sem indicação de
data e editor.

• Ir. Paul Sester, Frère Charles Raphaël, 8° supérieur général de l’institut des
Frères Maristes, Rome, 1988, 103 p.

• Ir. Juan Jesús Moral Barrio, Vidas entregadas. Martirologio Marista en España.
1909-1939, Instituto de los Hermanos Maristas, 1997.

• Ir. Louis Hochet, Un enfant du siècle. Albert Plfeger (1900-1999) Frère Ma-
riste, N.D. de L’Hermitage, 2001, 96 p. 

• Sementes de vida. 47 Irmãos Maristas mártires na Espanha, livro de 122 p.
Publicado pela beatificação de 47 Irmãos o 28 outubro 2007. 

• Ir. Giovani Bigotto, Martyrs de la Chine en 1900. La persécution des Boxers,
Roma 2011.

5. Algumas biografias do Pe. Champagnat

As Circulaires falam em várias vidas do fundador, destinadas principalmente a
um público popular. Por isso foram feitas várias edições e traduções. Não é fácil
de encontrar esse tipo de literatura.
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• Vie (abrégée) de J.B.M. Champagnat, Lyon, X. Jevain, 1885, 232 p. Retrato
e tres gravuras. 

• Life and spirit of J.B.M. Champagnat… Burns & Oates, London-New York,
1887, 491 p., retrato de Champagnat, gravuras de La Valla e de L’Hermitage,
apêndice sobre o desenvolvimento do Instituto (p. 484-491).

• Vie du Fondateur, 32 p., 1891. Tradução em espanhol e inglês. Edição
citada nas Circulaires, porém não consultada por mim.

• Vie abrégée du P. Champagnat destinée aux élèves, 1896, 352 p. 20 gravuras. 

• Vie du Vénérable M.J.B. Champagnat… Nueva edição, Lyon, Vitte, 1897,
647 p., 19 gravuras. 

• Panégyriques, allocutions et discours prononcés à l’occasion de l’introduction
de la cause du Vénérable M.J.B. Champagnat, Lyon, X. Jevain, 1897, 433 p. 

• Faveurs attribuées au V.P. Champagnat, edição de 1906, 1912, 1924. 
(Circulaires)

• Petite vie illustrée du Vénérable Champagnat, 1908 (não consultada)

• Vie abrégée du Vénérable Marcellin Champagnat, (nueva edição), Vitte,
Lyon-Paris, 1923, 59 p. 

• Mgr. Laveille, Marcellin Champagnat, Paris, Téqui, 1921, 435 p. 

• Vie du Vénérable M.J.B. Champagnat… 3a. edição, Desclée et Cie, Paris,
Tournai, Rome, 1931, 650 p., 34 gravuras, índice

• Abbé Jean Vignon, Le P. Champagnat 1789-1840, Editions Fleurus, 1952.
História ilustrada com 164 quadros.

6. Pedagogia, educação

Louis Riboulet (Ir. Pierre Gonzalès). Consultei somente uma parte das obras ci-
tadas em seguida.

• Histoire de la pédagogie, Vitte, Lyon-Paris, 1925, 662 p., Réédité en 1935.
Tradução em espanhol por Edelvives.

• Conseils sur le travail intellectuel, Vitte, 1928, 288 p. 

• Manuel de pédagogie générale, Vitte, 264 p. 

• Manuel de psychologie adaptée à l’éducation, Vitte, 312 p. Tradução em
espanhol.

• L’Eglise et l’éducation

• La discipline préventive

• L’éducation de l’ère chrétienne au XIV siècle
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Ir. Léon-Stanislas (firma suas obras “F. Léon”): apenas a primeira obra foi ana-
lisada, a partir de um exemplar digitalizado pelo Ir. Louis Richard.

• Hors des sentiers battus, 

• Volume I, Essai de méthodologie nouvelle, Procure des Frères Maristes,
Mont Saint Guibert, Brabant, 1935, 133 p.

• Volume II Méthodologie spéciale, Mont Saint Guibert, 1935, 172 p.

• Voume III, Méthodologie spéciale (2a. partie), Mont Saint Guibert, 1936,
147 p.

• Volume IV Méthodologie spéciale (3a. partie) Procure des Frères Maristes,
Bruxelles, 1937, 108 p. 

• Le travail personnel par le syllabus; 

• Formation religieuse et méthodes actives; 

• Pour mieux enseigner, 

• Leçons de psychologie appliquée à l’éducation; 

• Cours de pédagogie générale; 

• Pédagogie familiale; 

• Comment former les caractéres.

7. Artigos do Cadernos Maristas

• Ir. Aureliano Brambila, O Carisma Marista em terras mexicanas, em Cadernos
Maristas n° 30, fevereiro 2012 p. 93-130. 

• Ir. M. Green, O projeto da história bicentenária, em Cadernos Maristas n°
30 (fevereiro 2012) p. 83-92.

• Ir. A. Lanfrey, Esboço de uma História do Instituto, em Cadernos Maristas
n° 30 (fevereiro 2012) p. 131-154.

• Ir. Juan Jesús Moral Barrio, Projeto de História do Instituto: Bibliografia, em
Cadernos Maristas n° 30 (fevereiro 2012) p. 155-166.

• Ir. Robert Theo, A tentativa de fusão da Congregação da Mãe de Deus com
os Irmãos Marists na China, entre 1909 e 1912, em Cadernos Maristas n°
27, outubro 2009, p. 89-113

• Ir. Louis Vibert, La Valla e os Irmãos Maristas de 1825 aos nossos dias, em
Cadernos Maristas, n° 31, março 2013, p. 135-168.

• Ir. Antonio Martínez Estaún, A família marista segundo o Irmão Virgilio León,
em Cadernos Maristas, n° 30, Fevereiro 2012, p. 7-44.
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• Ir. Augustin Hendlmeier, Os Irmãos alemães na I Guerra Mundial, em Ca-
dernos Maristas n° 33, maio 2015, p. 31-35.

• Ir. Augustin Hendlmeier, O começo da Província Marista Alemã, em Cader-
nos Maristas n° 27, outubro 2009, p. 63-77.

• Ir. André Lanfrey, A finalidade dos Irmãos, conforme duas instruções contidas
nos manuscritos dos Irmãos Francisco e João Batista, em Cadernos Maristas
13 de  julho de 1998, p. 85-122. 

• Ir. André Lanfrey, Os retratos do Pe. Champagnat no século XIX, em Cadernos
Maristas 29, maio 2011, p. 5-34.

8. Artigos de FMS Mensagem

• FMS Messagem 8, p. 58. Estatísticas 1989. 

• FMS Messagem 29, p. 45. Estatísticas 1999.

• FMS Messagem 36, setembro 2007, sobre as causas de beatificação.

• FMS Messagem 43, dezembro 2013, Entrevista com o Ir. Mariano Santamaría
sobre a História e vicissitudes da causa dos Irmãos Crisanto, Aquilino, Ci-
priano José e 63 companheiros, e de dois leigos.

C. BIBLIOGRAFIA GERAL 

• Christian Sorrel, La République contre les congrégations, Cerf, 2003, 263
p.

• La preuve du sang. Le livre d’or du clergé français, 1925 (Apologie du pa-
triotisme du clergé français et des religieux durant la guerre 1914-1918)

• Paul Christophe, Des missionnaires plongés dans la Grande Guerre. Lettres
des Missions étrangères de Paris, Cerf, 2012, 367 p. 

• Abbé de Rancé (1626-1700), réformateur de la Trappe, Relation de la mort
de quelques religieux de La Trappe, 1° édition en 1678. Dernière édition,
Mercure de France Paris, 2012, 296 p.

• Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, folio/histoire, 2002.
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