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INFORMAÇÕES

NOSSOS ARQUIVOS HOJE

Depois de termos considerado o passado, olhemos o presente. Consi
deramos como nossos arquivos chegaram até nós, é conseqiientemente im
portante conhecer em que estado se encontram agora, tanto sob o ponto 
de vista de local e dos móveis que os contêm, como do seu conteúdo e 
classificação.

Situação atual:

O local dos arquivos, com as dependências respectivas, representa um 
bom espaço do segundo andar da Casa Generalícia. Os arquivos propria
mente ditos cobrem alguns 50 metros quadrados, com altura reduzida, em
bora boa parte do volume dos espaços não seja utilizada. Além disso, dois 
escritórios para os arquivistas e uma sala de leitura ou de consulta lhe 
são acrescidos.

O mobiliário para a disposição do arquivo compõe-se principalmente 
de três espécies de estantes: armários para arquivo, com pastas suspensas, 
armários com gavetas móveis e estaleiros. Estes são de um comprimento 
total de 11,40 metros sobre 3 de altura, o que nos dá 8 superposições, 
ou seja um comprimento total de 91,20 metros. São ocupados, sobretu
do, por livros e registros, e mais recentemente, por caixas em que os dos
siês foram e vão sendo juntados. As prateleiras já estão saturadas. Os ar
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mários para arquivos são de 17 a 20 unidades e cada unidade tem 30 com
partimentos, serve para classificar, provisoriamente, boletins, fotos e plantas 
esperando que sejam disposto definitivamente. Na verdade, esses móveis 
são pouco práticos e apenas metade de seu volume é utilizado. Os armá
rios de arquivos com material suspenso são 28 com 3 gavetas, mais 2 com 
4 gavetas, contêm principalmente o arquivo vivo referente à Administra
ção Geral e às Províncias e vão aumentando sem cessar.

Contêm também parte do arquivo morto, o das Províncias supressas, 
notadamente as de França do século passado. Os arquivistas, em grande 
maioria, estão de acordo no que se refere à disposição dos dossiês suspen
sos porque não é a melhor maneira para conservar bem os documentos 
e garantir que não desapareçam. Pensa-se, portanto, em substituí-los por 
um sistema mais adequado.

Deve-se colocar por conta dos arquivos a biblioteca Champagnat que 
representa mais de 80 metros lineares de livros podendo servir para o es
tudo do Padre Champagnat e de nossas origens. Além disso, fazem parte 
dos arquivos os boletins das diversas Províncias e os livros editados pelo 
Instituto. Essas obras não estão ainda todas inventariadas, diversas estão 
mesmo mais ou menos abandonadas. Todas essas obras estão dispostas sobre 
prateleiras cujo comprimento total ultrapassa 100 metros.

Informatização

Conforme o primeiro número dos Cadernos Maristas já fez mênção, 
o trabalho dos arquivistas concentrou-se principalmente no registro de to
dos nossos arquivos em computador. Iniciado, há três anos, o trabalho 
está longe des estar concluído, embora já 15.228 fichas pessoais e 31.749 
documentos tenham sido gravados até o dia de hoje. Compreendem todos 
os documentos concernentes ao Fundador e às Províncias francesas, o que 
cobre boa parte da história de nossas origens e das primeiras décadas do 
Instituto. E verdade que o estaleiro da História, em que se acham os 
«Anais do Irmão Avito» não foi ainda tocado. Da mesma forma, dado 
que o registro do pessoal segue a ordem cronológica ao avesso, as fichas 
dos primeiros Irmãos ainda esperam sua vez. Contudo, a pesquisa pode 
já contar com os serviços do computador nesse grande domínio.

Novo local:

Visto a exiguidade dos espaços, de um lado, e, do outro, o fato de 
que o registro no computador exige organização rigorosa de todos os do
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NOSSOS ARQUIVOS HOJE

cumentos, o que requer mais ambiente do que simples local para estoca- 
gem, o lugar reservado aos arquivos ficou muito restrito. E a razão por 
que o Conselho Geral resolveu transferir os arquivos para salas mais vas
tas. A escolha recaiu finalmente sobre o subsolo, tomando 2 dos 6 gran
des compartimentos que se acham debaixo do prédio da Administração 
Geral, ao lado do aquecimento. Esses compartimentos abobadados, com 
a altura de 8 metros, foram divididos em dois, no sentido da altura por 
um piso de concreto situado a 3 metros do patamar inferior. Os traba
lhos encontram-se em vias de conclusão, mas o transporte não poderá ser 
feito senão durante o ano de 1991.

O novo ambiente oferecerá perto de 200 metros quadrados utilizá
veis para o depósito dos arquivos, ao passo que o serviço guardará três 
escritórios do segundo andar, que utiliza atualmente. Os arquivistas per
manecerão com os secretários da Administração Geral e será aí que rece
berão os que quiserem consultar os arquivos. O acesso ao deposito nor
malmente ficará interdito ao público, aliás, como isso acontece em toda 
parte.

Organização dos arquivos:

Vão aqui as grandes linhas de classificação dos arquivos. Com refe
rência às que já forma dadas no primeiro volume das «Cartas de M. Cham
pagnat», variam apenas em certos detalhes. Essas variantes advêm do fa
to de incluir na organização geral, assuntos que, por falta de lugar, ti
nham sido empilhados no subsolo.

— Classificação geral:
1 - FUNDADOR: Marcelino CHAMPAGNAT
2 - HISTÓRIA GERAL do Instituto
3 - ADMINISTRAÇÃO
4 - RELAÇÕES EXTERIORES
5 - PESSOAL: os Irmãos do Instituto
6 - PROVÍNCIAS do Instituto

7 - FINANÇAS E BENS MATERIAIS
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— Classificação detalhada: 

1 - FUNDADOR

10 - Generalidades; Biografias
101. - Vida de Marcelino José Bento CHAMPAGNAT, (Ir. João Batista)
101.10. - diferentes edições: 1897; 1931; 1989
101.20. - traduções: alemão; chinês; coreano; espanhol; inglês; italiano; 

português;
101.30. - resumos dessa vida
101.40. -
101.50. - críticas feitas a essa Vida; relatório Bedoin,
101.60. -
102. - Irmão Silvestre, Resumo da Vida do Padre CHAMPAGNAT
102.10. - Caderno N° 1
102.15. - Caderno N° 2
102.20. - Caderno N° 3
102.25. - Caderno N° 4
102.30. - Caderno N° 5
102.35. - Caderno N° 6
102.40. - Caderno N° 7
102.45. - Caderno N° 8
102.50. - Caderno N° 9
102.55. - Caderno N° 10
102.60. - Caderno N° 11
102.65. - Caderno N° 12
102.70. - Observações, críticas, etc. referentes a esse texto.
103. - Biografias do século XX
103.10. - Mr. Laveille, Marcelino CHAMPAGNAT, 1921.

- correspondência entre o autor e os Superiores.
103.20. - Ir. Sebastiano, Vida do Venerável Servo de Deus, Marcelino 

CHAMPAGNAT, 1831.
103.26. - edições - Uma vida por Maria, 1955
103.30. - Guy Chastel, Marcelino CHAMPAGNAT, 1939
103.40. - Mr. Cruysberghs, O Bem-aventurado Marcelino CHAMPAG

NAT, 1956
103.50. - Mr. Cruysberghs, O Bem-aventurado Marcelino CHAMPAG

NAT, 1961
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NOSSOS ARQUIVOS HOJE

103.80. - Biograpias reduzidas para o grande público;
103.90. - Pequenas brochuras de propaganda;

11 - Correspondência ativa: 
111 - Cartas e circulares aos Irmãos, 111.1 a 111.59
112 - Cartas de Champagnat a Mazelier, 112.1 a 112.15
113 - Cartas de Champagnat a diversas pessoas, 113.1 a 113.28

As 6 últimas são fotocópias colhidas, seja nos Arquivos dos Padres 
Maristas, 113.23 seja nos arquivos nacionais de Paris, 113.24 a 
113.28.

12 - Correspondência passiva: 
121 - Cartas de Irmãos ao Padre Champagnat, 121.1 a 121.12
122 - Cartas de J.C. Colin a Champagnat, 122.1 a 122.30
123 - Cartas de Courveille a Champagnat, 123.1 a 123.3
124 - Cartas de Cattet, vig. ger. a Champagnat, 124.1 a 124.14
125 - Cartas de Mazelier a Champagnat, 125.1 a 125.3
126 - Cartas de Pompallier a Champagnat, 126.1 a 126.10
127 - Cartas de Douillet a Champagnat, 127.1 a 127.8
128 - Cartas de bispos a Champagnat, 128.1 a 128.15

a última (15) é uma cópia datilografada, transcrita de um volume 
«Correspondências, portarias, ordenanças» de Mr De Pins, de Io 
de agosto de 1832 a 31 de maio 1836, conservadas nos arquivos 
do arcebispado de Lião.

129 - Cartas de diversas pessoas a Champagnat, 129.1 a 129.84

13 - Outros escritos de Marcelino CHAMPAGNAT
131 - Resoluções, 131 a 131.6
132 - Cadernetas e Cadernos.
132.01.00 - Caderno N° 1 - 50 páginas, formato 23 x 17,5

Título: Constituições da Companhia de Jesus com as explicações, 
o conjunto colocado em francês por ordem de meu Superior.
Apenas as 15 primeiras páginas correspondem ao título, o restante 
contém Estatutos dos Irmãos de Maria (pp. 19 a 23), depois, ras
cunhos de cartas.
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132.10. 00 - Livro de contas: despesas - 199 páginas, formato 25 x 18 
Título: Livro de contas da casa de l’Hermitage de Notre-Dame, para 

as despesas do ano de 1826.
Foi utilizado até 30 de dezembro de 1841. As últimas páginas foram 

utilizadas pelo Padre Champagnat, mas ao avesso, começando 
pelo fim, como rascunho de cartas, memorandum, etc...

132.20. 00 - Caderno N° 2 - 156 páginas, formato 24,5 x 19
Título: Livro de contas da casa de 1’Hermitage de Notre-Dame pa

ra os produtos dos trabalhos e receitas do ano de 1826.
Foi utilizado até o fim de 1842, mas com grandes lacunas e duran

te um tempo o Padre Champagnat se serviu dele como ras
cunho para cartas e projetos de regra.

132.30. 00 - Caderno N° 3 bis - 92 páginas, formato 18,5 x 19,5
Sem título. Caderno para rascunhos que serviu ao Padre Champa
gnat para anotar contas e observações. Depois dele, foram utiliza

dos os espaços em branco para esboços de instruções e coi
sas diversas.

132.40. 00 - Caderno N° 4 - 58 páginas, formato 22 x 7
Sem título. Contém notas, observações a fazer, um projeto de pros- 

pecto, listas de Irmãos, etc... e algumas folhas em branco.
132.50. 00 - Caderno N° 5 - 42 páginas, formato 22 x 17

Sem título na capa, mas no cabeçalho da primeira página lê-se: Re
gra dos Pequenos Irmãos de Maria, título que convém a to
do o caderno que não é outra coisa do que um projeto de 
regra. O texto encontra-se nas páginas ímpares, as páginas 
pares estão em branco, salvo algumas que levam, sem dúvi
da, acréscimos posteriores da mão do Fundador.

132.60. 00 - Caderno N° 3 - 24 páginas, formato 22 x 17
Sem título na capa, mas a página 3 começa assim: Vivam J.M. St 

J. Regulamento da casa mãe dos Irmãos de Maria.
Como efeito, todo o caderno apenas contém regulamentos diver

sos, escritos por diversas mãos, comportando um método de 
meditação.

132.61. 00 - Caderno N° 6 - 48 páginas, formato 22 x 17,3
Sem título na capa. O caderno contém um Regulamento da casa 

mãe dos Irmãos de Maria (pp. 4-24), considerações sobre a 
obediência (pp. 24-27), sobre o exame de consciência (28-29), 
sobre a humildade (30), sobre a vocação (31), circular de 
12.08.1837.
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O resto não é a letra do Padre Champagnat.

132.70. 00 - Caderno N° 7 - 48 paginas, formato 22 x 17
Regra e Estatutos dos Irmãos de Maria (pp .1-6), Regulamento dos 

Irmãos de Maria (pp. 7-32), Dignitários da casa mãe (pp. 34-35).
As últimas páginas foram preenchidas com outra letra por textos 

sempre referentes ao regulamento.

132.80. 00 - Caderno N° 8 - 86 páginas, formato 19,5 x 13,5
Produtos dos estabelecimentos, nos anos 1825-1831 (pp. 1-41) lista 

dos Irmãos que não acabaram de pagar o noviciado (pp. 43-44).
Notas e observações (pp. 46-51), contas referentes aos fornecedo

res (pp. 52-58), depois, pegando o caderno às avessas, ten
tativas de prospectos e regulamento, com diversas caligrafias 
inclusive a do Padre.

132.90. 00 - Caderno N° 9 - 6 folhas de formato disparatado e encadernadas. 
Conferência sobre a santificação do domingo, a oração, a morte do 

pecador, a confissão e o exame, a contrição, a satisfação e 
a absolvição do padre, os deveres dos pais com referência 
aos filhos, observações, Eleição do Diretor Geral.

133 - Pequenos escritos esparsos.
133.01.00 - Caderneta de bolso; 44 páginas, formato 15,5 x 12,5 

com capa de velho pergaminho, contendo algumas observações e 
muitas páginas e espaços em branco utilizados para esboços 
a lápis executados sem muito capricho.

133.02.00 - outros: lista de colocações, obediência, promessa, etc.
134 - Sermões, Conferências, Instruções, 134.01 a 134.28.

135 - Registro das Entradas, mantido até 1838, pelo Padre Champagnat, 
em pessoa, formato 35 x22,5.

14 - Documentos concernentes a M. CHAMPAGNAT
140 - Sua identidade, sua pessoa civil, sua família:

Quadros genealógicos; Cópias de atas referentes ao pai; Estado ci
vil, cópias de extratos; passaportes; etc...

141 - Sua qualidade de padre: certificado de ordenação; poderes de absolvição; 
de bênção de objetos de culto;

142 - Atos oficiais, notariados.
Atos de compra, venda de propriedades;
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143 - Sua obra durante a vida:
Estatísticas do Instituto; Lista de Irmãos; Estatutos da Sociedade, 

Prospectos 1824;
144 - Testemunhos espontâneos de contemporâneos sobre a pessoa do 

Fundador;
145 - História de seu tempo, de sua terra:
146 - Geografia física e humana de Marlhes

15 - Cópias de seus escritos
150 - Assuntos gerais
151 - Cópias das cartas
152 - Cópias das Regras
153 - Cópias dos sermões
154 - Cópias de escritos diversos
155 - Máximas, sentenças.

16 - Pesquisas, Estudos, Obras sobre M. CHAMPAGNAT
160 - Sobre sua família: genealogias, situação social;
160.08.00 - Correspondência ocasionada por essas pesquisas
161 - Sobre sua vida e obra
162 - Sobre suas qualidades e virtudes
163 - Sobre sua pedagogia
164 - Sobre seu Espírito, sua Espiritualidade, seu Carisma.
165 - Obras literárias a seu respeito: poesias, teatro
166 - Arte oratória: sermões, panegíricos
167 - Obras musicais a seu respeito

17 - Iconografia
Os quadros, monumentos e as imagens de toda espécie sobre as 

quais já foi feito um trabalho, mas não foram ainda classi
ficados.

18 - Causa de beatificação e de canonização
180 .00.00 - Esforços para promover a Causa;
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181 .00.00 - Etapas: os diversos processos;
182 .00.00 - Etudos: (Positiones)
183 .00.00 - Decretos; heroicidade das virtudes; Beatificação;
184 .00.00 - Correspondência trocada das virtudes; Beatificação;
185 .00.00 - Publicações, impressos concernentes à Causa;
186.00.00 - Cerimônias por ocasião das diversas etapas;
187.00.00 -

19 - Festas, Culto, Devação 
190.00.00 - Relíquias do Bem-aventurado M. Champagnat
191.00.00 - Lugares maristas: Marlhes, Lavalla, N.D. de 1’Hermitage, etc...
192.00.00 - Culto: textos litúrgicos, orações, novenas, etc...
193.00.00 - Festas de aniversários: relatórios dessas manifestações;
194.00.00 - Patrocínio do Bem-aventurado M. Champagnat.

lugares; plantas que levam seu nome; filatélia.

2 - HISTÓRIA

20 - Generalidades 

201 - História geral: política; social; etc...

202 - História da Igreja;

203 - História do Ensino - das origens a nossos dias;

204 -

205 - História geral do Instituto;

21 - Anais do Irmão Avito;
210 - Resumo dos Anais do Instituto, Irmão Avito
210.1 - Caderno N° 1 : de 1775 a 1835, pp. 1-100
210.2 - Caderno N° 2 : de 1835 a 1839, pp. 101-200
210.3 - Caderno N° 3 : de 1839 a 1844, pp. 201-203
210.4 - Caderno N° 4 : de 1844 a 1851.06.20, pp. 301-400
210.5 - Caderno N° 5 : de 1851.06.20 a 1858, pp. 401-500
210.6 - Caderno N° 6 : de 1858 a 1865, pp. 501-596
210.7 - Caderno N° 7 : de 1865 a 1883.04..., pp. 597-786
210.8 - Caderno N° 8 : de 1883.04 a 1891.05.31, pp. 787-860
210.9 - Caderno N° 9 : Remissivo, pp. 1-23
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211 - Anais da PROVÍNCIA DE AUBENAS, Irmão Avito
211 .01 - Anduze, Gard
211 .02 - Aps, Ardèche
211 .03 - Aubenas, Ardèche
211 .04 - Baix, Ardèche
211 .05 - Barjac, Gard
211 .06 - Beaulieu, Ardèche
211 .07 - Berrias, Ardèche
211 .08 - Bessèges-Forge, Gard
211 .09 - Bessèges-Mine, Gard
211.10 - Burret, Ardèche
211.11 - Castillon, Gard
211.12 - Chalancon, Ardèche
211.13 - Chamborigaud, Gard
211.14 - Chassiers, Ardèche
211.15 - Cheylard (Le), Ardèche
211.16 - Chommérac, Ardèche
211.17 - Connaux, Gard
211.18 - Gagnières, Gard
211.19 - Ganges, Hérault
210.20 - Goudargues, Gard
211.21 - Grospierres, Ardèche
211.22 - Jaujac, Ardèche
211.23 - Joannes, Ardèche
211.24 - Joyeuse, Ardèche
211.25 - Labastide, Ardèche
211.26 - Lablachère, Ardèche
211.27 - Lafarge, Ardèche
211.18 - Lalevade, Ardèche
211.29 - Largentière, Ardèche
211.30 - La Roque, Gard
211.31 - La Rouvière, Gard
211.32 - Lavilledieu, Ardèche
211.33 - Lavoulte, Ardèche
211.34 - Martinet (Le), Gard
211.35 - Mayres, Ardèche
211.36 - Meyras, Ardèche
211.37 - Meysse, Ardèche
211.38 - Molières, Gard
211.39 - Montpezat, Ardèche
211.40 - Montreal, Ardèche
211.41 - Payzac, Ardèche
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211.42 - Lugares fechados: Les Mages; Le Chambon; La Beaume; Pra- 
des; Les Assions; Valvignères; St.-Remèze; St.-Didier-sous- 
-Aubenas; N.-Dame de Bon-Secours.

211.43 - Pouzin (Le), Ardèche
211.44 - Rivières, Gard
211.45 - Robiac, Gard
211.46 - Rochessadoule-Alais, Gard
211.47 - Rochessadoule-Bessèges, id
211.48 - Rocies, Ardèche
211.49 - Sablières, Ardèche
211.50 - Saint-Agrève, Ardèche
211.51 - St.-Alban-s-Sampron, Ardèche
211.52 - St.-Ambroix, Gard
211.53 - St.-André-de-Cruzière, Ardèche
211.54 - St.-Barthélemy-le-Plein, Ardèche
211.55 - St.-Bauzille-de-Putois, H.
211.56 - St.-Etienne-de-Fontbellon
211.57 - St.-Florent, Gard
211.59 - St.-Fortunat, Ardèche
211.60 - St.-Hippolyte-du-Fort, Gard
211.61 - St.-Jean-de-Maruéjols, Gard
211.62 - St.-Jean-le-Centenier, Ardèche
211.63 - St.-Marcei d’Ardèche, Ardèche
211.64 - St.-Martin-de-Valamas, Ardèche
211.65 - St.-Maurice-d’Ibie, Ardèche
211.66 - St.-Paul-le-Jeune, Ardèche
211.67 - St.-Pierreville, Ardèche
211.68 - St.-Privat, Ardèche
211.69 - St.-Quentin, Gard
211.70 - Salindres, Gard
211.71 - Sanilhac, Ardèche
211.72 - Tavel, Gard
211.73 - Teil (Le), Ardèche
211.74 - Thueyts, Ardèche
211.75 - Tournon, Ardèche
211.76 - Valgorge, Ardèche
211.77 - Vallon, Ardèche
211.78 - Vais, Ardèche
211.79 - Vans (Les), Ardèche
211.80 - Vernoux, Ardèche
211.81 - Villeneuve-de-Berg, Ardèche
211.82 - Vinezac, Ardèche
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211.83 - Viviers, Ardèche
212 Anais da PROVÍNCIA DO BOURBONNAIS, Ir Avito
212.01 - Arfeuilles (+ noviciat), Allier
212.02 - Beaubéry, Saône-et-Loire
212 .03 - Beaune, Allier
212.04 - Bellevue, Saône-et-Loire
212.05 - Blanzy, Saône-et-Loire
212.06 - Bourbon-Lancy, Saône-et-Loire
212.07 - Bourbon-1'Archambault, Allier
212.08 - Busset, Allier
212.09 - Chagny, Saône-et-Loire
212.10 - Champeix, Puy-de-Dôme
212.11 - Charolles, Saône-et-Loire
212.12 - Chaufailles, Saône-et-Loire
212.13 - Châtel-Montagne, Allier
212.14 - Courpières, Puy-de-Dôme
212.15 - Decize, Nièvre
212.16 - Digoin, Saône-et-Loire
212.17 - Evaux, Creuse
212.18 - Génelard, Saône-et-Loire
212.19 - Graçay, Cher
212.20 - Chaumont-Grandrif, Puy-de-Dôme
212.21 - Gueugnon, Saône-et-Loire
212.22 - Hérisson, Allier
212.23 - Issy-l’Evêque, Saône-et-Loire
212.24 - La Clayette, Saône-et-Loire
212.25 - La Guerche, Cher
212.26 - La Machine, Nièvre
212.27 - La Palisse, Allier
212.28 - La Prugne, Allier
212.29 - Le Bois-du-Verne, Saône-et-Loire
212.30 - Magny-Sanvignes, Saône-et-Loire
212.31 - Le Vernet-le-Varenne, Puy-de-Dôme
212.32 - Mainsat, Creuse
212.33 - Marcigny, Saône-et-Loire
212.34 - Marsac, Puy-de-Dôme
212.35 - Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire
212.36 - Mont-Dore, Puy-de-Dôme
212.37 - Noyant, Allier
212.38 - Pouilly-sur-Loire, Nièvre
212.39 - Rochefort-Montagne, Puy-de-Dôme
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NOSSOS ARQUIVOS HOJE

212.40 - St.-Amand, Cher
212.41 - St.-Bénin-d’Azy, Nièvre
212.42 - St.-Bonnet-de-Joux, Saône-et-Loire
212.43 - St.-Léopardin-d’Augy, Allier
212.44 - St.-Menoux, Allier
212.45 - St.-Pourçain-sur-Sioule, Allier
212.46 - St.-Rémy-sur-Durolle, Puy-de-Dôme
212.47 - St.-Vallier, Saône-et-Loire
212.48 - Semur-en-Brionnais, Saône-et-Loire
212.49 - Souvigny, Allier
212.50 - Terteron, Cher
212.51 - Tratnayes, Cluny, Saône-et-Loire
212.52 - Varennes-sous-Dun - Le Bois-Ste. Marie, Saône-et-Loire
212.53 - Vic-le-Comte, Puy-de-Dôme
212.54 - Estabelecimentos fechados ou suspensos: Vauban, Saône-et-Loire; 

Ebreuille, Allier; Beurrières, Puy-de-Dôme; St.-Just-de-Baffie, 
Puy-de-Dôme; Viverols, Puy-de-Dôme; Bertignat, Puy-de-Dôme; 
Digoin-Sarreguemine, Saône-et-Loire.

212.55 - Brandon et Matour, Saône-et-Loire
212.56 - Montchain-Creusot; Saône-et-Loire
212.57 - Montcenis; Saône-et-Loire
212.58 - Mazenay et Santenay, Saône-et-Loire
212.59 - Verdun-sur-le-Doubs, Saône-et-Loire
212.60 - Demigny et Chaudenay, Saône-et-Loire
212.61 - Montchanin Tuilerie, Saône-et-Loire
212.62 - Toulon-sur-Arroux, Saône-et-Loire
212.63 - Casas fundadas de 1886 a 1901: A - L
212.64 - Casas fundadas de 1886 a 1901: L - T
213 - Anais da PROVÍNCIA DE N.-D. DE L’HERMITAGE,

Ir. Avito
213 .01 - Ambierle, Loire
213 .02 - Balbigny, Loire
213 .03 - Bellegarde, Loire
213 .04 - Belmont, Loire
213 .05 - Boên-sur-Lignon, Loire
213 .06 - Boulieu, Ardèche
213 .07 - Chandon, Loire
213 .08 - Charlieu, Loire
213. 09 - Chavanay, Loire
213.10 - Chazelle-sur-Lyon, Loire
213.11 - Chevrières, Loire
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213.12 - Cordelles, Loire
213.13 - Craponne-sur-Arzon, Loire
213.14 - Crémeaux, Loire
213.15 - Cuizier, Loire
213.16 - Doizieux, Loire
213.17 - Ecoche, Loire
213.18 - Firminy, Loire
213.19 - Grand’Croix, Loire
213.20 - Izieux, Loire
213.21 - Jonzieux, Loire
213.22 - La Talaudière, Loire
213.23 - Lavalla-en-Gier, Loire
213.24 - Lay, Loire
213.25 - Létrat, Loire
213.26 - L’Hermitage, Loire
213.27 - Le Chambon-Feugerolles, Loire
213.28 - Lorette, Loire
213.29 - Macias, Loire
213.30 - Marlhes, Loire
213.31 - Mars, Loire
213.32 - Montagny, Loire
213.33 - Néronde, Loire
213.34 - Panissières, Loire
213.35 - Peaugres, Ardèche
213.36 - Pélussin, Loire
213.37 - Périgneux, Loire
213.38 - Perreux, Loire
213.39 - Pouilly-les-Feurs, Loire
213.40 - Préaux, Ardèche
213.41 - Quintenas, Ardèche
213.42 - Régny, Loire
213.43 - Renaison, Loire
213.44 - St.-Alban-d’Ay, Ardèche
213.45 - St.-Chamond, Loire
213.46 - St.-Didier-sur-Rocheíort
213.47 - St.-Etienne, Loire
213.48 - St.-Félicien, Ardèche
213.49 - St.-Genest-Malifaux, Loire
213.50 - St.-Genis-Terrenoire, Loire
213.51 - St.-Georges-en-Couzan, Loire
213.52 - St.-Germain-Laval, Loire
213.53 - St.-Jean-Bonnefonds, Loire
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213.54 - St.-Jean-Soleymieux, Loire
213.55 - St.-Julien-Molin-Molette
213.56 - St.-Just-en-Bas, Loire
213.57 - St.-Just-en-Chevalet, Loire
213.58 - St.-Marcel-les-Annonay, Ardèche
213.59 - St.-Marcellin, Loire
213.60 - St.-Martin,-en-Coailleux, Loire
213.61 - St.-Martin-la-Plaine, Loire
213.62 - St.-Martin-Lestra, Loire
213.63 - St.-Maurice-sur-Loire, Loire
213.64 - St.-Médard, Loire
213.65 - St.-Nizier-sous-Charlieu, Loire
213.66 - St.-Pal-en-Chalancon, Hte-Loire
213.67 - St.-Paul-en-Jarret, Loire
213.68 - St.-Pierre-de-Boeuf, Loire
213.69 - St.-Pierre-du-Champ, Hte-Loire
213.70 - St.-Rambert-sur-Loire, Loire
213.71 - St.-Romain-en-Jarret, Loire
213.72 - St.-Romain-la-Motte, Loire
213.73 - St.-Sauveur-en-Rue, Loire
213.74 - Serrières, Ardèche
213.75 - Sorbier, Loire
213.76 - Sury-le-Comtal, Loire
213.77 - Tarentaise, Loire
213.78 - Terrenoire, Loire
213.79 - Tiranges, Haute-Loire
213.80 - Usson-en-Forez, Loire
213.81 - Valbenoite, Loire
213.82 - Vanosc, Ardèche
213.83 - Violay, Loire
213.84 - Vion, Ardèche
213.85 - Etabelecimentos fechados ou suspensos: Bourg-Argental, Loire; 

Feurs, Loire; St. Julien-Molhesabate, Loire; St.-Pal-en-Chalancon, 
Loire (bis); Unieux, Loire; Andance, Ardèche Pont-Salomon, 
Hte-Loire; La Séauve, Hte-Loire; Bussières, Loire Beyrouth et 
Ghazir, Liban.

214 - Anais da PROVÍNCIA DE SAINT-GENIS-LAVAL, Ir. Avito
214.001 - Allevard, Isère
214.002 - Ambérieux-en-Bugey, Ain
214.003 - Ampuis, Rhône
214.004 - Anse, Rhône
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214.005 - Apprieu, Isère
214.006 - Aveize, Rhône
214.007 - Bagé-le-Chatel, Ain
214.008 - Beaucroissant, Isère
214.009 - Beaujeu, Rhône
214.010 - Beaurepaire, Isère
214.011 - Bessenay, Rhône
214.012 - Bizonnes, Isère
214.013 - Bois-d’Oingt, Rhône
214.014 - Bougé-Chambalud, Isère
214.015 - Bully, Rhône
214.016 - Champier, Isère
214.017 - Chanas, Isère
214.018 - Chaponost, Rhône
214.019 - Charly, Rhône
214.020 - Charnècles, Isère
214.021 - Chasselay, Rhône
214.022 - Chatte, Isère
214.023 - Chazay-d’Azergues, Rhône
214.024 - Clelles, Isère
214.025 - Coublevie, Isère
214.026 - Cours, Rhône
214.027 - Denicé, Rhône
214.028 - Dolomieu, Isère
214.029 - Duerne, Rhône
214.030 - Eclose, Isère
214.031 - Ecully, Rhône
214.032 - Fleurie, Rhône
214.033 - Foissiat, Ain
214.034 - Frontenas, Isère
214.035 - Genas, Isère
214.036 - Grand-Lemps (Le), Isère
214.037 - Grandris, Rhône
214.038 - Grigny, Rhône
214.039 - Izeaux, Isère
214.040 - Joux, Rhône
214.041 - L’Arbresle, Rhône
214.042 - La-Côte-St.André, Isère
214.043 - La-Côte-St.André, Pens. Isère
214.044 - La-Frette, Isère
214.045 - Les-Roches-de-Condrieu, Isère
214.046 - Lyon, Providence Caille
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214.047 - Lyon, Inst. Denuzière
214.048 - Lyon, St.-Nizier
214.049 - Marboz, Ain
214.050 - Millery, Rhône
214.051 - Miribel, Ain
214.052 - Moirans, Isère
214.053 - Monsol, Rhône
214.054 - Montluel, Ain
214.055 - Mornant, Rhône
214.057 - Murinais, Isère
214.058 - Nantua, Isère
214.059 - Neuville Ext. Rhône
214.060 - Neuville, Pens. Rhône
214.061 - N.-D. De Fontaines, Rhône
214.062 - Pact, Isère
214.063 - Péage-de-Roussillon, Isère
214.064 - Pierre-Bénite, Rhône
214.065 - Poule, Rhône
214.066 - Ranchal, Rhône
214.067 - Renage, Isère
214.068 - Rives, Isère
214.069 - Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire
214.070 - Roybon, Isère
214.071 - St.-Antoine, Isère
214.072 - St.-Clair-de-Roussilon, Isère
214.073 - St.-Cyr-au-Mont-d’Or, Rhône
214.074 - St.-Didier-sur-Chalaronne, Ain
214.075 - St.-Etienne-de-St.-Geoire, Isère
214.076 - St.-Forgeux,Rhône
214.077 - St.-Foy-l’Argentière, Rhône
214.078 - St.-Genis-l’Argentière, Rhône
214.079 - St.-Genis-Laval, Ext. Rhône
214.080 - St.-Genis-Laval, Pens.
214.081 - St.-Geoire, Isère
214.082 - St.-Igny-de-Vers, Rhône
214.083 - St.-Jean-la-Bussière, Rhône
214.084 - St.-Lattier, Isère
214.085 - St.-Laurent-de-Chamousset
214.086 - St.-Martin-en-Haut, Rhône
214.087 - St.-Maurice-sur-Dargoire, Rhône
214.088 - St.-Pierre-de-Bressieux, Isère
214.089 - St.-Quentin-Fallavier, Isère
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214.090 - St.-Romain-de-Popey, Rhône
214.091 - St.-Siméon-de-Bressieux
214.092 - St.-Symphorien-d’Ozon, Isère
214.093 - St.-Symphorien-sur-Coise, Rhône
214.094 - St.-Vérand, Isère
214.095 - St.-Vincent-de-Rhins, Rhône
214.096 - Soucieu-en-Jarrest, Rhône
214.097 - Thizy, Rhône
214.098 - Thodure, Isère
214.099 - Thoissey, Ain
214.100 - Thurins, Rhône
214.101 - Torchefelon, Isère
214.102 - Vaux, Rhône
214.103 - Vernaison, Rhône
214.104 - Villechenève, Rhône
214.105 - Villié-Morgon, Rhône
214.106 - Virville, Isère
214.107 - Casas fechadas: Vienne, Isère; Grand-Serre (Le), Drôme; Sault- 

Brenaz, Ain; Villeurbanne, Rhône; Oyonnax, Ain, Roussillon, Isè- 
re; Pont-de-Vaux, Ain; Loyes, Ain; St.-Chef, Isère; Chabons, Isère.

215 - Anais da PROVÍNCIA DE SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX,
Ir. Avito

215.01 - Allan, Drôme
215.02 - Auriol, Bouches-du-Rhône
215.03 - Aygalades (Les), Bouches-du-Rhône
215.04 - Barbentane, Bouches-du-Rhône
215.05 - Beausemblant, Drôme
215.06 - Beausset (Le), Var
215.07 - Bédarrides, Vaucluse
215.08 - Berre, Bouches-du-Rhône
215 .09 - Bezouce, Gard
215.10 - Bouillargues, Gard
215.11 - Bourg-de-Péage, Drôme
215.12 - Buis-les-Baronnies (Le), Drôme
215.13 - Caderousse, Vaucluse
215.14 - C amar et, Vaucluse
215.15 - Cassis, Bouches-du-Rhône
215.16 - Cazouls-lès-Béziers, Hérault
215.17 - Cette, Hérault
215.18 - Château-Gombert, Bouches-du-Rhône
215.19 - Châteauneuf-du-Pape, Vaucluse
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215.20 - Chatillon, Drôme
215.21 - Clérieux, Drôme
215.22 - Courthézon, Vaucluse
215.23 - Die, Drôme
215.24 - Dieulefit, Drôme
215.25 - Entraigues, Vaucluse
215.26 - Etoile, Drôme
215.27 - Eyragues; Bouches-du-Rhône
215.28 - Fontvieille, Bouches-du-Rhône
215.29 - Fuveau, Bouches-du-Rhône
215.30 - Garons, Gard
215.31 - Gémenos, Bouches-du-Rhône
215.32 - Gonfaron, Var
215.33 - Grâne, Drôme
215.34 - Grans, Bouches-du-Rhône
215.35 - Joncquières-et-St.-Vinc.
215.36 - Joncquières, Vaucluse
215.37 - La-Belle-de-Mai, Marseille
215.38 - La Bourine, Bouches-du-Rhône
215.39 - Lambesc, Bouches-du-Rhône
215.40 - La-Seyne, Var
215.41 - La-Valette, Var
215.42 - La-Verdière, Var
215.43 - Livron, Drôme
215.44 - Luc (Le), Var
215.45 - Maillane, Bouches-du-Rhône
215.46 - Malissard, Drôme
215.47 - Manduel, Gard
215.48 - Marguerittes, Gard
215.49 - Marsanne, Drôme
215.50 - Martigues, Bouches-du-Rhône
215.51 - Milhaud, Gard
215.52 - Montdragon, Vaucluse
215.53 - Monteux, Vaucluse
215.54 - Monpeyroux, Hérault
215.55 - Montredon, Bouches-du-Rhône
215.56 - Mormoiron, Vaucluse
215.57 - Mornas, Vaucluse
215.58 - Nyons, Drôme
215.59 - Peynier, Bouches-du-Rhône
215.60 - Pierrelatte, Drôme
215.61 - Piolenc, Vaucluse
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215.62
215.63
215.64
215.65
215.66
215.67
215.68
215.69
215.70
215.71
215.72
215.73
215.74
215.75
215.76
215.77
215.78
215.79
215.80
215.81
215.82
215.83
215.84
215.85
215.86
215.87
215.88
215.89

215.90

■ Pontet (Le), Vaucluse
■ Puget-Ville, Var
■ Roquevaire, Bouches-du-Rhône
• Saillans, Drôme
• St.-Barnabé, Marseille
■ St.-Cannat, Bouches-du-Rhône
■ St.-Donat, Drôme
■ St.-Giniez, Marseille
■ St.-Joseph, Marseille
■ St.-Louis, Marseille

St.-Loup, Marseille
■ St.-Marcei, Marseille
• St.-Mauront, Marseille

St.-Maximin, Var
• St.-Michel, Marseille

St.-Paul-3-Châteaux, Drôme
St.-Saturnin, Vaucluse
St.-Tropez, Var
St.-Trophime, Var
Salon, Bouches-du-Rhône
Séon-Saint-Henri, Bouches-du-Rhône
Solliès-Pont, Var
Sommières, Gard; Collège
Sommières, Gard; Externat
Thor (Le), Vaucluse
Viols-le-Fort, Hérault
St.-Hippolyte-du-Fort, Gard

- Lugares fechados: St. André-de-Roquepertuis, Gard; 
Châteauneuf-d’Isère, Drôme; Rochegude, Drôme; Puy-Saint- 
-Martin, Drôme; Lorgues, Var; Bargemont, Var; Lapalud, Vau
cluse; Suze-la-Rousse, Drôme; Taulignan, Drôme; Montfrin, 
Gard; La-Blancarde, Bouches-du-Rhône, Laurens, Hérault.
Lugares fechados: Montelier, Drôme; Tulette, Drôme; Mirabel- 
-aux-Baronnies; Drôme; St.-Victor-la-Coste, Gard; Calmette (La), 
Gard; Charpey, Drôme; Châteauneuf-de-Mazenc, Drôme; Rians, 
Var; Carcès; Var; Collobrières, Var; Gordes, Vaucluse; Peyrol- 
les, Bouches-du-Rhône; Ménerbes, Vaucluse; Sarrians, Vauclu
se; Robions, Vaucluse; Besse-sur-Issole, Var; Ste.-Cécile, Vau
cluse; Remoulins, Gard; Pujaut, Gard; Alleins, Bouches-du- 
-Rhône; Ribiers, Hautes-Alpes; Aubais, Gard; St.-André-de- 
-Majencoules, Gard; Aups, Var; Valleraugue, Gard.
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216 - Anais da PROVÍNCIA DO NORTE, Ir. Avito
216.01 - Casas fechadas: Lens, Pas-de-Calais: Hénin-Liétard, Pas-de- 

Calais; Fruges, Pas-de-Calais; Pas-en-Artois, Pas-de-Calais; 
Arues, Pas-de-Calais; Montataire, Oise; Airaines, Somme; Fre- 
linghien, Nord; N.-D.aux-Bois, Nord; Fleurus, Belgique; Fau- 
quemberge, Pas-de-Calais; Haspres, Nord; Wavrin, Nord; Couil- 
let, Belgique; Lalaing, Nord; Monceau-sous-Sambre; Belgique; 
Braine-le-Comte, Belgique; Caêstre, Nord; Marquise, Pas-de- 
Calais; Fourmies, Nord; Somain, Nord; Jumet, Belgique, Ve- 
laines, Belgique.

216 .02 - Albert, Somme
216 .03 - Ste.-Anne, Somme
216 .04 - Auche, Pas-de-Calais
216 .05 - Blanc-Four, Roncq, Nord
216 .06 - Clamart, Seine
216 .07 - Colombes, Seine
216 .08 - Gohissard, Belgique
216 .09 - Lille, Sacré-Coeur, Nord
216 .10 - Lille, Banlieue, Nord
216 .11 - Mouscron, Belgique
216 .12 - Oisemont, Somme
216 .13 - St.-Pol-sur-Ternoise, Pas-de-Calais
216 .14 - Rimbert, Pas-de-Calais
216 .15 - Rimbert, Roncq, Nord
216 .16 - Huy, Belgique 
217 - Anais da PROVÍNIA DO OESTE, Ir. Avito
217.01 - Azerat, Dordogne
217.02 - Blanquefort, Gironde
217.03 - Bordeaux, Gironde
217.04 - Bort, Corrèze
217.05 - Hautefort, Dordogne et Cublac, La Cabanne, Corrèze; maisons 

prov.
217.06 - Langon, Gironde
217.07 - Ménésterol-Montignac, Dordogne
217.08 - Neuvic, Dordogne
217.09 - Roche-Chalais (La), Dordogne
217.10 - Royan, Charente-Inférieure
217.11 - St.-Cyprien, Dordogne
217.12 - St.-Georges-de-Luzençon, Aveyron
217.13 - St.-Martin-de-Ré, Charente-Inférieure
217.14 - Saujon, Charente-Inférieure
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217.15 - Terrasson, Dordogne
217.16 - Uzerche, Corrèze
217.17 - Verdelais, Gironde
217.18 - Villréal, Lot-et-Garonne
217.19 - Casas fechadas ou suspensas: Bonnencontre, Lot-et-Garonne; St.- 

Laurent-de-Médoc, Gironde; Domme, Dordogne; Jumillac-le- 
Grand, Dordogne, Portets, Gironde; Thiviers, Dordogne; 
Villefranche-de-Belvès, Dordogne; Fumei, Lot-et-Garonne.

22 - União com outras congregaçãoes

220 - Generalidades: lista das congregações que se juntaram conosco:

221 - Irmãos da Instrução Cristã de Valence: St.-Paul-3-Châteaux.
221 .0... - Históricos gerais; Crônicas
221.1. .. - Natureza da congregação: Regras; Regulamentos
221.2. .. - História da congregação
221.3. .. - Pessoal da congregação
221.4. .. - Casas da congregação
221.5. .. - Passos dados visando a reunião; correspondência
221.6. .. - Atas da união
221.7. .. - Após a união

222 - Irmãos da Instrução Cristã de Viviers
222 .0... - Crônicas do Instituto; biografias de Mr. Vernet
222.1. .. - Regras da congregação
222.2. .. - História da congregação; cartas, circulares do bispo
222.3. .. - Pessoal da congregação
222.4. .. - Casas da congregação
222.5. .. - Passos visando a reunião: correspondência
222.6. .. - Ata da união
222.7. .. - Após a união

223 - Congregação da Mãe de Deus - Maternistas - China
223.1. .. - Correspondência a respeito da união

224 - Irmãos de São Pedro Claver, Nigéria
224.1. .. - (os documentos não foram ainda inventariados)

225 - Congregação dos Irmãos Operários de S. João Francisco Régis. 
(Todo o acervo dos arquivos da congregação nos foi enviado) 
(Representa um volume importante que ainda espera ser inventa
riado detalhadamente).

226 - Irmãos do Sagrado Coração de Hué, Vietnã.
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NOSSOS ARQUIVOS HOJE

23 - Evolução do instituto
231 - Aprovação eclesiástica do Instituto

232 - Reconhecimento legal do Instituto

233 - Relacionamento com as academias

234 - Laicização

235 - Lei de 1903
236 - A guerra de 1914
24 -

25 - Missões
250 - Missões em geral
250.1. .. - Doutrina missionária da Igreja
250.2. .. - Organismos missionários: União pontifícia missionária; Justiça 

e Paz; Conferência romana das missões africanas. Sedos; etc.
250.3. .. - Estudos, Cursos e Sessões de missiologia;
250.4. .. - Publicações missionárias diversas;
251 - Nossas missões
251.1. .. - Irmãos Maristas e Missões
251.2. .. - Publicações missionárias no interior do Instituto
251.3. .. - Fundação de missões
251.4. .. - Relatórios sobre as missões
252 - Pessoal missionário
252.1. .. - Nossos Irmãos missionários
252.2. .. - Pedidos de Irmãos para as missões
252.3. .. - Ofertas de irmãos par as missões
253 - Estatísticas
253.1. .. - Estatísticas gerais
253.2. .. - Estatísticas particulares, segundo os anos, e os países
254 - Correspondência
254.1. .. - Cartas de Bispos em países de missão
254.2. .. - Cartas dos Superiores: Administração Geral; Províncias
254.3. .. - Cartas de Irmãos missionários
254.4. .. - Cartas de outros missionários: Padres maristas e outros
255 - ...
256 - ...
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257 - Organismos de ajuda financeira às missões: Misereor; Adveniat 
258 - Ajuda financeira do Instituto às missões
258.1. .. - Fundo missionário da Administração Geral
258.2. .. - Ajuda financeira às Províncias
258.3. .. - Pedidos de ajuda financeira

(a seguir)
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CENTRO DE ESTUDOS
DO PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA 

Província do México central
(pelo Irmão H.A. Brambila)

CEPAM: UM NOVO ENFOQUE?

CEPAM não é apenas um lugar 
no qual se acha reunida certa quan
tidade de documentação sobre Mar
celino, é também, e acima de tudo, 
um enfoque, um estilo de investiga
ção do patrimônio espiritual Maris- 
ta. Em parte, é esta sua novidade.

Justificação

«Nos diversos países e culturas, 
onde exercemos nosso apostolado, 
mentemos vivo o conhecimento do 
Fundador, dos primeiros Irmãos e 
da história do Instituto para conser
var, aprofundar e desenvolver nos

so patrimônio espiritual». (CONS. 
164.2)

Salta à vista que este Estatuto 
concerne a todos os Irmãos do Ins
tituto. Seria inexato interpretá-lo 
com indicação ao Irmão Superior 
Geral e seu Conselho para que no
meiem algum pesquisador de carrei
ra, em nível geral, já que este caso 
está devidamente previsto exatamen
te no Estatuto anterior (164.1). 
Além disso, o local indicado para 
realizar essa tarefa específica diz ser 
o país onde cada um se encontra.

Mas com que meios se pode tra
duzir na prática esse alimentar nos
so conhecimento sobre o Fundador, 
os primeiros Irmãos e a história do 
Instituto? Talvez alguém estaria ten
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tado a reduzir seu estudo ao conteú
do da obra do Irmão Batista Furet. 
Com certeza, a leitura dos livros 
dessa testemunha privilegiada é al
tamente proveitosa, como assim o 
tem provado a história do Institu
to, mas já não é mais suficiente.

Foi trabalho muito meritório o 
desse grupo de Irmãos que desper
taram o apetite de pesquisar «o que 
é Marista» no Instituto. Entre mui
tos, destacam-se nomes como Balko, 
Zind, Juán Maria, Gabriel Michel, 
Paul Sester... Está chegando a hora 
em que os outros Irmãos, impulsio
nados por esses pioneiros, entremos 
em contato direto com as fontes 
mesmas onde eles se abeberaram.

No CEPAM pensamos que é o 
momento propício para implantar o 
Projeto: «aproximando as Fontes». 
Esse projeto, cujo nome parece um 
desatino lingüístico, esconde um no
bre propósito: «Dado que não seja 
possível levar a todos os Irmãos às 
fontes, levemos as fontes aos Ir
mãos». O aproximar as fontes é 
«realizável» mediante a transcrição 
fiel dos documentos, em forma bi
língue, que permita saborear as ex
pressões originais e controlar sua 
tradução.

Plataforma de princípios

1) Parece que existem duas con- 
ceituações da vida religiosa: a gra
dativa e a evolutiva. A primeira põe 
toda a influência do Espírito no mo
mento inicial, fundacional. A segun
da, faz da história do Instituto uma 

caminhada animada, presidida pelo 
Espírito, sobre a rota inciada pelo 
Fundador. Toda reflexão subsequen
te, e finalmente toda pesquisa, de
penderão da preferência dada a uma 
delas.

Opinamos que o campo de estu
do não pode ver-se circunscrito so
mente a Marcelino, mas que se de
ve também considerar todo o patri
mônio espiritual Marista.E necessá
ria a visão do conjunto. O carisma 
é atuante, não simples história acon
tecida e irrepetível.

2) A contribuição das diversas 
disciplinas na pesquisa do carisma é 
bem-vinda. Os critérios para conse
guir um conhecimento adequado do 
carisma não podem ficar restritos a 
um dos conceitos acima enunciados. 
Deve-se evitar reduzir as coisas co
mo «sola fides», «sola scriptura»...

Não é possível também fazer 
constituir a tradição apenas nos es
critos do Fundador. Reconstruir a 
totalidade de sua pessoa somente a 
partir do que escreveu deixaria mui
tas lacunas, especialmente conside
rando que sua habilidade literária 
era muito reduzida.

Finalidade

O CEPAM propõe-se conseguir 
que Marcelino e sua Obra sejam 
mais amados e mais conhecidos. 
Atingir essa finalidade produzirá ex
celentes frutos. Os estudos que fo
rem realizados ajudarão ao cresci
mento espritual de muitos (dentro e 
fora do Instituto), poderão servir de 
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base para trabalhos de pesquisa de 
mais fôlego, serão capazes de orien
tar a tomada de decisões provinciais 
e comunitárias...

Material

Tudo que nos relaciona com Mar
celino Champagnat e o que denomi
namos: «Lugares de encontro com o 
Fundador»:

1) Documentos: escritos do ou 
sobre o Fundador (livros, artigos, 
ensaios, teses, estudos, testemunhos, 
contratos, sermões, atas civis e ecle
siásticas...)

2) Monumentos: Lugares de sua 
infância e juventude: família, Mar- 
Ihes, o Rosey, La Louvesc, St. 
Sauveur-en-Rue, Verrières, Lião, 
Fourvière, La Valia.

3) Sua Obra: O Instituto dos Ir
mãos Maristas, as casas fundadas 
por ele, os primeiros discípulos 
(Francisco), os primeiros Irmãos, os 
Irmãos defuntos, os Irmãos atuais, 
os Capítulos Gerais e a Legislação 
(Regras, Constituições...) e o Magis
tério interno (Circulares, Documen
tos Capitulares, as Províncias e os 
Distritos (história, legislação).

E necessário elaborar uma espé
cie de inventário, mais amplo que 
possível, de tudo que se relaciona 
com Marcelino Champagnat. De
pois, reunir esse material em forma 
de cópias, transcrições, fotografias... 
Atenção especial merecerão as publi
cações que trouxeram alguns docu
mentos.

DO PATRIMÔNIO ESPIRITUAL MARISTA

Método

Direto, indutivo, individual e 
grupai.

No estudo dos documentos deve- 
se ter em conta duas dimensões:

1) O sentido literal: o fato e a in
tenção. Atenção ao momento histó
rico concreto: exegese literal, consul
ta da opinião de diversos autores. 
Busca de intenções e desejos do 
Fundador. Fazer-se contemporâneo 
de Marcelino para compreender me
lhor suas intenções. Ver que solu
ções dava à problemática concreta 
que se apresentava.

2) O sentido espiritual: a dimen
são atemporal do assunto; o aspec
to coletivo da interpretação. Caris
ma dado comunitariamente pelo Es
pírito; atitudes que desperta em ní
vel subjetivo, individual ou grupai.

O estudo de cada documento se 
realiza através de um processo que 
compreende as seguintes etapas: in
formação, reconstrução, indução, in- 
teriorização, projeção.

1) Informação: com toda objeti
vidade, ver o que o documento diz.

2) Reconstrução: refazer o am
biente, a situação concreta, as ati
tudes das diversas pessoas que inter
vém, especialmente as atitudes ou 
repercussões na pessoa do Fundador.

3) Indução: tratar de retirar, me
diante a repetição de vezes as cons
tantes que podem escapar ao que é 
transitório e circunstancial.

4) Interiorização: assimilar pro
fundamente as atitudes e constantes 
básicas, para fazê-las suas.
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5) Projeção: com os elementos 
supra-temporais e com o assumir de 
atitudes originais fazer um planeja
mento para o futuro concreto de 
nossa realidade. Dessa maneira, to
dos os passos anteriores não se li
mitarão a mera reconstrução de pas
sado irrepetível. Abre-se uma pros- 
pectiva certa e segura.

A atitude orante: uma condição im
prescindível

Sabemos que participamos de um 
carisma comum: iniciados, sustenta
dos e guidados pelo mesmo Espíri

to que moveu a Marcelino Cham
pagnat. A partir dessa vivência do 
carisma comum, refletida e cada vez 
mais aprofundada, captaremos me
lhor o que nosso Fundador preten
dia. Trata-se de um conhecimento 
interior, baseado no fenômeno da 
ressonância e da sintonia esprituais.

Não se pode estudar Marcelino 
somente a partir de parâmetros psi
cológicos e sociológicos. O que exis
te de mais rico e significativo em 
nosso Fundador escapa à análise mi
nuciosa das ciências humanas. Sua 
realidade profunda é misteriosa. Por 
isso, queremos descobrir pelo Espí
rito a obra do Espírito.
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Irmão Luiz SILVEIRA, FMS. «O I 
Capítulo Geral do Instituto dos 
Pequenos Irmãos de Maria: 
12.10.1839».
N° 1 da coleção «Capítulos Ge
rais, FMS». Belo Horizonte, mar
ço 1990, 88 páginas, formato 
21,5 x 14.

1 - Convocação para o retiro anual.
2 - Algumas situações anteriores ao 

Io Capítulo Geral.
3 - Ata da eleição do Irmão Dire

tor Geral da Sociedade dos Pe
quenos Irmãos de Maria.

4 - Algumas características do Io 
Capítulo Geral.

5 - Quem era o Irmão Francisco?
6 - O Irmão Luís Maria, Assistente 

do Irmão Francisco (22 de maio 
de 1810 - 09 decembro 1879).

7 - O Irmão João Batista, Assisten
te do Irmão Francisco (24 de 
setembro de 1807 - 05 de fe
vereiro de 1872).

8 - Sentimento do Padre Champag
nat após a eleição de 12 outu
bro de 1939.

Esse opúsculo apenas existe em 
português de momento. A idéia do 
autor de estudar os Capítulos Ge
rais suçcessivos do Instituto é ori
ginal. É uma maneira de encarar a 
história a partir das orientações, im
pulsos que são dados por essas as
sembléias.

Sem dúvida, sobre o primeiro Ca
pítulo Geral, que constitui o único 
assunto dessa obra, não há muita 
coisa a dizer, porque sua duração 
pode ser contada por minutos e seu 
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objetivo limitou-se a uma eleição. 
Seu impacto, no entanto, não foi de 
desprezar. E a razão por que o au
tor estendeu o estudo sobre o am
biente em que teve lugar. Se o li
vro não nos ensina muitas coisas no
vas, sob o ponto de vista histórico, 
tem o mérito de fixar certas idéias, 
de precisar certos fatos. Ir. Paul 
Sester.

R.P. Antoine FORISSIER, SM 
«Presenças de Maria, Fundadores 
e Fundadoras Maristas»
Prefácio de Basílio Rueda Guz- 
man, Nova Cidade, Paris 1990 
ISBN 2-85313-223-4, 316 pági
nas, 120 Fr.

1 - Joana Maria Chavoin
2 - Marcelino Champagnat.
3 - João Cláudio Colin.
4 - Francisca Perroton.
5 - As Dez Pioneiras que seguiram 

Francisca Perroton para a 
Oceania,

6 - Reflexões.

E certamente uma maneira nova 
de contar a aventura da Sociedade 
de Maria. A palavra «aventura» não 
é exagerada quando se pensa nos 
quatro fundadores e fundadoras que, 
sob o impulso da graça, lançaram-se 
escutando apenas a voz de sua co
ragem e confiança em Maria. Ape
sar das inúmeras dificuldades, é es
sa confiança que terá a última pala
vra, porque indiscutivelmente Maria 
está presente sem cessar. O próprio 
estilo, simples, alerta, como um pás

saro que sobrevoa os acontecimen
tos sem comover-se, inspira essa 
confiança esse abandono à vontade 
de Deus da qual Maria está sempre 
pronta a aceitar o desafio. As refle
xões pessoais com que o autor emol
dura a narração, projetam luz origi
nal sobre as pessoas e os fatos, 
dando-lhes dimensão mais realista no 
sentido humano. Sem cair no gêne
ro «edificante», essa obra é um lou
vor discreto baseado na convicção 
profunda da ação de Maria que não 
cessa de desempenhar seu papel jun
to ao Filho na redenção do mundo. 
Ir. Paul Sester.

«Maristas falam de Maria» 
Centro de Documentação Marista,

104, Rua Vaugirard, 75006 Paris, 
agosto de 1990, obra ilustrada de 
152 páginas.
ISBN 2-900467-00-4, 40 Fr.

A obra faz sua apresentação na pá
gina 4 da capa. «Maria dos inícios: nas 
horas da fundação da Igreja e além, 
nas próprias origens de Jesus e da his
tória evangélica, Maria se oferece à 
reflexão e à meditação dos primeiros 
tempos do cristianismo»

«Maria de todas as épocas: gera
ção após geração, verificou-se a afir
mativa do Magnificat na maravilho
sa veneração que a declara bem- 
aventurada».

«Maria de todos os dias: é o co
tidiano de toda a vida que o espíri
to de Maria pode informar e trans
formar: a singularidade de uma pro
ximidade nascida da interioridade 
marial».
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«São a obra de alguns membros, 
religiosos e leigos, da Sociedade de 
Maria, fundada no século passado 
pelo Padre João Claúdio Colin. Es
critos livremente, fora da perspecti
va desta publicação, tetemunham es
pontaneamente certo olhar, de cer
to espírito próprios a ajudar todo lei
tor desejoso de aproximar-se do mis
tério de Cristo».

Irmão Gabriel MICHEL, Nascido 
em 89, O bem-aventurado Marce- 
lino Champagnat, a juventude de 
um sacerdote durante a Revolução 
e o Império, Romance histórico, 
ed. Ação Gráfica, Saint-Etienne 
1988, - ISBN 2-905255-27-7

Essa obra apresenta-se como «ro
mance histórico», mas parece que o 
epíteto é mais importante do que o 
nome que significa. A história subs
titui o enredo e a análise dos carac
teres. Sua originalidade, contudo, 
consiste na maneira de narrar. No 
primeiro volume vivemos a Revolu
ção por assim dizer do interior. Gra
ças à erudição do autor, compreen
demos melhor o encadeamento dos 
acontecimentos, suas causas e con- 
seqüências. Tudo isso nos é dito o 
mais das vezes por diálogos que, 
além disso, nos situam no ambiente 
da época e no meio dos campone
ses das montanhas do Forez. Sem 
medir a influência dos acontecimen
tos sobre a personalidade do jovem 
Marcelino, o que torna muito difí
cil se não se quiser dar muito im
portância à imaginação, vemos em 

que ambiente histórico e social pas
sou a infância.

O segundo volume, sem ter o 
atrativo que apresentam os fatos trá
gicos dos anos revolucionários guar
da, no entanto, o mesmo espírito. 
As lutas são mais de natureza inte
rior: aquelas que o fundador deve 
sustentar contra os detratores para 
permanecer firme na missão que tem 
a convicção de ter do alto.

Em suma, é uma aventura que 
nós, Irmãos Maristas, já conhece
mos, mas que nos é apresentada de 
maneira original e agradável: origi
nal na interpretação de certos acon
tecimentos da mesma forma que o 
esclarecimento realista lançado sobre 
o conjunto.

A leitura dessa obra é enriquece- 
dora também para nós, discípulos de 
Marcelino Champagnat, mais ainda 
para o grande público ao qual se 
destina. Podemos recomendá-la sem 
risco de decepção.

R.P. João COSTE, Etudos sobre as 
primeiras idéias de João Cláudio 
Colin, Maristica: textus et studia 
2, cura Centri pro studiis maris- 
ticis edita, via Poerio 63, 00152 
Roma, 1989, 264 páginas.

1 - Um fundador e sua Regra
2 - A atitude do superior em 

Conselho
3 - Ajoelhar diante do superior
4 - A recitação do ofício em 

comum
5 - Um fundador e sua Regra: re

petição.
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Este é o segundo volume da série: 
«Maristica; textus et studia». O tex
to aparece em duas línguas: inglês e 
francês em paralelo. A obra descreve 
a evolução da Regra da Sociedade de 
Maria entre 1817 e 1875, como João 
Cláudio Colin a concebeu originaria- 
mente e depois modificada pela pres
são das circunstâncias. De importân
cia particular para os Irmãos Maris- 
tas são os traços oferecidos por estes 
estudos sobre a maneira de Colin e, 
sem dúvida, Champagnat como os 
outros primeiros Padres Maristas 

compreenderam a inspiração e o ca
risma originais da Sociedade de Ma
ria, seu papel na Igreja e a maneira 
de se expressar essa visão na vida 
cotidiana e no ministério. A tensão 
entre o que Colin acreditava firme
mente ser a vontade de Deus e Ma
ria para a Sociedade e o que os ou
tros Maristas viam como adaptações 
necessárias às realidades contempo
râneas mostrou-se frutuosa... e por
tanto, dando certeza a todos nós, 
comprometido no mesmo processo. 
Ir. Leonard Voegtle.
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IRMÃO JEAN-BAPTISTE FURET 
Biografo de M. Champagnat

Irmão Paul Sester

Isso me leva ao assunto do apostolado sobre o qual Irmão Jean-Baptiste 
estendeu-se longamente num escrito que não passou de projeto. São 402 
páginas, formato 19,5 x 13, cheias de uma escrita fina mas regular, tão 
pequena que torna a leitura difícil. Não é uma primeira elaboração, dado 
o número de rasuras e correções. Talvez seja um texto para impressão, 
mas a falta de título e de divisão dos capítulos, sob esse aspecto, muito 
deixam a desejar. Mas não vejo nisso a razão da não-impressão, antes no 
fato de estar inacabado, o que o situaria lá pelo final da vida do autor, 
motivo por que o citei aqui. Com efeito, esse texto parece-me conter a 
última palavra do autor sobre o apostolado do Irmão marista. Trata, sim 
da educação, mas entedida mais como cristianização, que seria a única for
ma de uma verdadeira educação. A obra divide-se em duas partes; a pri
meira, como anuncia o título, trata dos «Meios de fazer o bem entre as 
crianças», enquanto que a segunda, que não tem título, trata do tipo de 
educação que um Irmão deve dar, conhecer o ensino da religião, do cate
cismo e da formação da personalidade. O texto vem composto de cita
ções tiradas dos Padres da Igreja deixando pouco espaço para as idéias 
pessoais do autor.

A primeira parte começa expondo a finalidade dos Irmãos Maristas, 
isto é: «a instrução e a educação cristã das crianças» a julgar pelo título. 
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Mas o texto começa com esta frase: «Cuide de seu comportamento e da 
instrução dos outros, dedique-se a essas duas coisas constatemente, cuida
dosamente e assim você se salvará e salvará os que o ouvem» (1 Ti. 4,16) 
«Assim trabalhar para nossa salvação e nossa perfeição, trabalhar na ins
trução e na santifição das crianças, tal é a finalidade de nosso Instituto, 
tal é o fim de nossa vocação» (p. 1). Se damos o ensino primário é só 
para atrair as crianças, para «tê-las mais tempo, para acompanhá-las mais 
de perto, para instruí-las mais solidamente sobre a religião e, numa pala
vra, para ganhá-las mais facilmente para Deus e para encaminhá-las mais 
perfeitamente na prática de virtude e dos deveres cristãos» (p. 3). Por
que, em si mesma, a instrução profana é nula para a felicidade do ho
mem, é até prejudicial por favorecer o crime. O capítulo segundo mostra 
que não há nada mais sublime, mais excelente, mais meritório e mais hon
roso do que buscar esse objetivo. No capítulo terceiro desenvolve a se
guir três vantagens que tem quem trabalha na salvação das almas: é um 
predestinado, pois Jesus só escolhe vasos de eleição para seu serviçop; ele 
salva a alma, pois segundo são Tiago, aquele que traz para o bom cami
nho um pecador salvará a alma da morte eterna e cobrirá uma multidão 
de pecados (Ti 5, 19-20); finalmente ele terá grandes recompensas.

Os seis capítulos seguintes (4 a 10) tratam do zelo como primeiro 
meio de educação. Desposando um pensamento de são Vicente de Paulo, 
distingue duas formas de zelo: o zelo da glória de Deus que define como 
«um pezar por ver Deus ofendido e desconhecido, ...um desejo ardente 
e uma disposição generosa de fazê-lo conhecido, amado, servido e glorifi- 
cado»; o zelo pela salvação das almas que é «uma ardente caridade, um 
desejo inflamado de proporcionar ao próximo os bens espirituais e de fazê-lo 
chegar à felicidade eterna pela fidelidade ao serviço de Deus» (28). Con
cretamente, essas duas formas resumem-se num mesmo e único zelo, con
siderando de pontos de vista diferentes, porque «o que Deus chama sua 
glória outra coisa não é senão a homenagem e a obediência que lhe ren
demos e pelas quais esperamos nossa salvação» (29). Portanto, todo cris
tão deve ser zeloso, pois «para salvar-se não basta ter virtude, é preciso 
além disso inflamar-se de zelo pela santificação dos outros» (30).

Para um Irmão, membro de um Instituto cuja finalidade é a educa
ção, o zelo é um dever precisa, pois, ser sua virtude principal. Depois 
de haver exposto no capítulo 5 os motivos de zelo, isto é, o preço das 
almas pelas quais Jesus se sacrificou, o perigo que correm e o exemplo 
dos santos, o autor enumera em cinco capítulos subseqüentes as qualida
des do zelo que deve em primeiro lugar ser prudente, isto é, «aplicar-se 
na salvação das crianças que lhe são confiadas sem esquecer-se a si mes
mo, dedicar-se sempre mais à própria salvação do que à salvação dos ou
tros» (46). Além do mais, o zelo deve ser determinado pela obediência, 
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esclarecido, amável, tranquilo, paciente, criativo, mortificado. Os outros 
meios de buscar a salvação das almas são: o bom exemplo, a virtude e 
a santidade, depois, por último, a oração à qual são consagrados dois ca
pítulos. Mas antes de concluir esta primeira parte, Irmão Jean-Baptiste 
acrescenta dois capítulos ainda sobre o zelo para dizer que deve ser hu
milde e constante; para responder a objeções sobre a eficácia de educação 
das crianças, muito efêmera para muitos; enfim para mostrar que, apesar 
de tudo, o zelo nunca fica sem efeito, pois conserva os inocentes, corrige 
os culpados e faz evitar muitas faltas àqueles que se houvessem afastado 
da religião. E termina com esta palavra consoladora: «A recompensa não 
é prometida nem medida ao sucesso, mas ao trabalho» (158),

A segunda parte coloca-se, não mais do lado do agente, mas do be- 
nefiário da educação, mostrando o que ela deve ser e as qualidades que 
deve ter.

Educar uma criança é bem mais do que instruí-la, é «fazer dela um 
homem, um santo, dar-lhe os meios de adquirir toda a perfeição do seu 
ser». A necessidade de tal educação para a criança vem de sua natureza 
viciada que não pode vencer sem o temor de Deus, mas também da im
possibilidade de uma vida social no Estado, e também na família e na 
Igreja, se a religião não dominar os instintos. Vale dizer que não há ver
dadeira educação sem religião; sem ela «não há até mesmo razão nem bom 
senso sobre a terra, o quel leva Tertuliano a dizer: ninguém é sábio, nin
guém é razoável se não for fiel, isto é, dócil aos ensinamentos da religião, 
se não for educado na religião. São Paulo dissera antes dele: Toda a sabe
doria e toda a ciência do mundo não passam de loucura sem a religião» 
(200). Por isso é preciso fazer amar a religião, pois é um benefício em 
seu Símbolo que nos ensina as verdades da fé, em seus preceitos e seu 
decálogo, em seus sacramentos, em seus frutos e suas instituições. No de
senvolvimento desses quatro pontos, Irmão Jean-Baptiste é particularmente 
veemente quando trata do segundo. «O decálogo honra o homem... por
que dá a seu livre arbítrio a verdadeira liberdade, a liberdade que con
vém a criaturas racionais, a liberade dos filhos de Deus» (221). A seguir 
passa em revista cada mandamento, mostrando, pela negativa, o benefí
cio que cada um traz ao homem. A respeito do terceiro, por exemplo, 
apóia-se em fatos atuais. «Suprima o terceiro preceito do decálogo, escre
ve, e não há mais descanso nem lazer para o operário que gasta suas for
ças, encurta a vida e morre jovem, deixando mulher e filhos a cargo da 
caridade pública» (223). Com a mesma força trata do sétimo mandamen
to. «Suprimam o sétimo preceito e não tereis na terra senão o comunis
mo, desaparecendo todas as condições, e a sociedade tornar-se-á um povo 
de mendigos ou melhor de selvagens disputando entre si a glande dos car
valhos» (224). Trata no mesmo estilo do parágrafo sobre os sacramentos, 
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depois apresenta onze benefícios, frutos da religião, no último parágrafo 
que fecha com esta frase: «Não nos estenderemos mais, iríamos até o in
finito; dissemos o bastante para fazer compreender quanto é veraz esta 
palavra de Montesquieu: A religião é o maior presente que Deus deu aos 
homens» (233). Retoma o mesmo assunto no capítulo seguinte, mas apre
sentando agora o lado positivo, isto é, a felicidade, mesmo temporal, que 
a religião garante aos homens. A conclusão surge naturalmente: o educa
dor deve apresentar a religião como amável, não deve impô-la à força, 
mas fazê-la penetrar «no coração como suave orvalho» (239). Será preci
so, depois disso, destacar que o ensino do catecismo é o primeiro, o gran
de dever do Irmão que pecaria se o não cumprisse?

A sequência dá um pouco a impressão de descer um passo rumo ao 
concreto. E quando se desenvolvem os meios de formar a consciência, o 
caráter, o coração das crianças. O tom muda ainda nos quatro capítulos 
seguintes que tratam. «Da disciplina» em geral, depois «Da correção que 
é o nervo da disciplina», em seguida «Da vigilância», enfim «Do espírito 
de uma casa de educação», sem dúvida ligado ao que anuncia no capítulo 
4 da primeira parte: «Primeiro meio. O Zelo» (28), único lugar onde se 
encontra esta expressão. Os três capítulos seguintes desenvolvem o «Res
peito devido à criança», isto é, mais exatamente o que se deve respeitar- 
nela. No segundo desses, que compreende três partes, uma das quais tra
ta «Do juízo e do modo de formá-lo», enquanto que a terceira demora-se 
sobre o tema da vocação sob o ângulo especial dq interesse que o educa
dor deve ter para com a vocação de seus alunos. A primeira pergunta ini
cial: «A vocação da criança interessa ao educador?... deve ele ocupar-se 
dela ou ficar indiferente?» (355), Irmão Jean-Baptiste responde afirmati
vamente dando como razão que se trata de coisa que diz respeito à vida 
futura, à felicidade ou à desgraça da criança. Mas adverte que não cabe 
ao educador dar a vocação à criança, é Deus que o faz, o educador deve 
contentar-se com conhecê-la. Salienta ainda que «O educador não deve 
ocupar-se com a vocação das crianças cujos gosto e inclinações pareçam 
feitos para o mundo. Deve contentar-se com desviar tais crianças de um 
estado ou de uma profissão no mundo para os quais não são feitas e onde 
a salvação correría perigo dadas suas disposições, caráter e falta de apti
dão para tal espécie de profissão. E da vocação das crianças que, por um 
conjunto de qualidades, parecem feitas para a vida religiosa ou para o es
tado eclesiástico, que deve especialmente ocupar-se» (356), isto é, fortificá- 
-la, alimentá-la por todos os meios a seu alcance.

O terceiro meio de educação que o autor considera em seguida é a 
instrução. Dado que o homem precisa de um mínimo de saber, cabe ao 
Irmão instruí-lo mesmo dos conhecimentos profanos. Donde o dever de 
tornar-se capaz pelo estudo, sob pena de ser infiel à vocação. Mas o mais 
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necessário é ser instruído sobre a religião, portanto um Irmão deve antes 
de tudo ser catequista e trabalhar sem cessar para tornar-se perito nesse 
assunto. Por isso os quatro últimos capítulos estendem-se sobre a maneira 
de ensinar catecismo: preparação das aulas, conteúdo, forma de dá-lo, uti
lização de provas, comparações, histórias para ilustrá-lo.

O texto acaba bruscamente, sem uma palavra de conclusão, o que 
leva a crer que não está terminado. E trabalho de erudição se levarmos 
em conta o numero de citações, todas hauridas em autores espirituais, sem 
nenhuma menção de obras especializadas, seja de psicologia, seja de peda
gogia. Evidente que a preocupação de Irmão Jean-Baptiste é unicamente 
religiosa. Para ele, o importante é aquela, não o contrário. Quando a zelo 
por Deus nos inflama, quando ardemos do desejo de fazê-lo conhecer, valer- 
nos-emos da ciência e da técnica para consegui-lo, ao passo que se é cu
riosidade que procedemos não temos certeza de que o saber mova o cora
ção a lançar-se à ação.

Essa maneira de conceber a atitude fundamental de um religioso o 
discípulo partilha-a, pelo menos nas grandes linhas, com o mestre, o Pa
dre Champagnat. Mas isto não quer dizer que concordem em tudo, e que 
não haja divergências nunçadas entre um e outro e que as personalidades 
não sejam diferentes sob vários aspectos. E nisso que irei deter-me agora 
à luz do que acabo de expor.

A «VIDA DE M.J.B. CHAMPAGNAT»

Não há dúvida de que se encontra na «Vie de M.-B. Champagnat» 
a maioria dos elementos da personalidade de Irmão Jean-Baptiste que de
tectei na primeira parte deste trabalho. Entretanto convém situá-los, pois 
não é possível fazer abstração de evolução de que toda pessoa é susceptí
vel. As cartas que dele temos situam-se, na sua maioria entre 1863 e 1871, 
e o ensaio sobre a educação, já o afirmei, não é certamente anterior a 
1868 ou 1869, datas da publicação dos «Avis, Leçons, Sentences» e do 
«Bon Supérieur». Ora, a «Vie», como a designarei daqui para a frente, 
aparecia em 1856, e, observação importante, era a primeira obra do au
tor que não possuía portanto nenhuma experiência nesse campo. Temos 
que convir, entretanto, que a tarefa de escritor não se improvisa, aliás 
como qualquer outra, mas adquire-se como exercício.

Outra consideração, não menos importante, parece-me ser a que o 
autor faz ao final do prefácio das «Biographies de quelques Frères» (p. 
XIX-XXI), pois é válida, não apenas para esta obra, mas também para 
a «Vie» da qual este último não passa de continuação. Destaco o essen- 
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ciai desse texto: «Esta obra é um ato de obediência, escreve Irmão Jean- 
Baptiste, é menos por gosto do que para cumprir uma ordem sagrada. 
Durante sua vida várias vezes lhe ouvimos dizer: Tudo quanto fazemos 
será escrito um dia e servirá de regra de conduta para os que vierem 
depois de nós»... A esse convite geral de relatar o que se fazia nos come- 
ços do Instituto, o venerando Pai havia acrescentado uma ordem for
mal de escrever tudo o que de importante acontecia então. Além disso, 
por várias vezes, ele me dissera: «Você, caro Irmão, que tem memória 
fiel, deveria escrever o que fazemos e o que dizemos hoje; encarrego-o 
de tomar nota de tudo quanto possa edificar os Irmãos ou servir-lhes 
de regra para mais tarde»... Confesso com franqueza que nunca levei 
a sério tal ordem, e que não compreendera a missão que me era con
fiada; nem me ocorrera jamais a idéia de que devesse ocupar-me com 
tais coisas; daí não haver tomado nenhuma nota em vida do venerando 
Pai; mesmo depois de sua morte não cogitava disso e foi só depois de 
haver recebido uma ordem formal que me ocupei disso». Essa «ordem 
formal» veio-lhe de Irmão François «dezoito meses depois da morte do 
Padre Champagnat», portanto no final de 1841. Três meses mais tarde, 
a 31 de março de 1842, nossa congregação vai incorporar a de Saint-Paul- 
Trois-Châteaux de que Irmão Jean-Baptiste vai ocupar-se especialmente. 
Sua tarefa de biógrafo, por certo, vai ficar dificultada. A «memória fiel» 
é um trunfo, mas quão franco para tal empreitada; por isso vai tomar- 
lhe quinze anos para levá-la a cabo.

No texto que acabo de citar, destaco ainda a expressão repetida duas 
vezes: «para servir de regra». Fica claro que se quer dizer a tradição, o 
espírito com qual se quis fazer tudo. Se são essas as palavras mesmas do 
Padre Champagnat, não duvidamos, mas no momento não é o que nos 
interessa. O que nos importa aqui é constatar que é assim que Irmão Jean- 
Baptiste compreendeu a intenção do Fundador, pois vemos nisso a finali
dade e toda a orientação de sua obra.

Com efeito, seu único objetivo, a leitura da obra mostra-o claramen
te, será transmitir a todos os Irmãos futuros o pensamento fundamental 
que M. Champagnat queria realizar com a fundação de nosso Instituto. 
Esse objetivo, Irmão Jean-Baptiste sentira-o não apenas como um ato co
mum de obediência, mas muito mais como uma «missão», na acepção mais 
nobre da palavra, de prolongar o Fundador. Missão tanto mais «sagrada» 
quanto estava profundamente convencido, de um lado, que a obra deste 
último não é senão o cumprimento da vontade de Deus sobre a Igreja, 
e, de outro, que é essencial que por tal razão ela subsista tal qual, e con- 
seqüentemente que se conheçam bem as origens. Pois uma árvore não po
de subsistir se destacada de suas raízes. O termo «ordem sagrada», mes
mo o de «ordem formal», excessivos em seu sentido próprio, que empre
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ga para qualificar sua tarefa, mostram com que espírito, com que devoção 
tal «missão» lhe parecia dever ser cumprida.

Seu alcance vai mais longe ainda, se condiderarmos a declaração do 
início do prefácio da «Vie». «Escrever a vida de um santo, fazer conhe
cer suas lutas, suas vitórias, o que fez para Deus e para o próximo, é 
publicar a glória de Jesus, divino Salvador do mundo, o Santo dos santos 
e autor de toda santidade... «pois, acrescenta, repetindo são Paulo, «é Je
sus Cristo que vive neles» (Gal. 2,20).

Tornar conhecido um santo cuja mensagem é particularmente impor
tante para nós, eis a «missão» da qual Irmão Jean-Baptiste se sente inves
tido. Entretanto, a história interessar-Ihe-á na medida em que ela retraça 
o quadro e o meio desta realização. Ele próprio o afirma ao escrever no 
final do prefácio: «Por mais edificante que seja a vida do Padre Cham
pagnat, só o conheceriamos imperfeitamente se nos houvéssemos limitado 
a simplesmente escrever-lhe a história. Pouco valem belas ações, grandes 
obras, trabalhos mesmo difíceis e contínuos; o que lhes dá preço e mere
cimento, o que constitui verdadeiramente sua excelência, é o espírito que 
os anima. Ora, é este espírito que forma o conjunto dos sentimentos e 
das disposições do Trabalho que, a nosso ver, é a mais edificante e que 
será a mais útil aos Irmãos... Finalmente o que torna certamente interes
sante esta parte da vida de nosso piedoso Fundador é que ela nos apre
senta a um só tempo seus exemplos e suas instruções» (pp. XVII-XVIII). 
A insistência em nos dar tais explicações prova suficientemente a inten
ção com que realiza este trabalho e o sentido em que deve ser entendido.

Portanto, o leitor nunca deve perder de vista que está diante de uma 
obra do tipo hagiográfico e não do tipo histórico propriamente dito.' O 
que não quer dizer que não tenha valor histórico. Tem, pois o autor afirma-o 
ele próprio no prefácio: «O Padre Champagnat começou fazendo antes 
de ensinar», o que significa que suas próprias ações são ensinamentos, daí 
a necessidade de relatá-las com fidelidade. Embora se interesse mais pelo 
significado espiritual de um fato pelo fato mesmo vê-se obrigado a descrevê- 
lo rigorosamente, em vista do que disse acima sobre seu modo de conce
ber seu trabalho.

Ninguém duvidará da probidade de Irmão Jean-Baptiste nas suas li
mitações como historiador, fato que conquistou mais lendo vidas de san
tos do que consultando livros científicos de história. Por isso é preciso 
levar em conta a maneira como se concebia a vida de santo em seu tem
po. Mais do que relatar os fatos e gestos de uma pessoa por si mesmo, 
tentava-se descrever uma imagem da santidade, com suas particularidades 
pessoais sim, mas sob uma forma ideal. Conservavam-se, pois, unicamen
te os aspectos que, sem traírem a verdade, era possível mostrar em certo 
estado de perfeição. Das pequenas fraquezas, de que nenhum humano es
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tá isento, não se falava, quando, perdidas no conjunto, não prejudicassem 
a beleza do quadro.

O padre Colin não concebia de outro jeito a tarefa de historiador 
das origens da Sociedade. Quando lhe censuravam a destruição de docu
mentos, respondia: «Se algum dia escreverem nossa história, gostaria que 
o fizessem ao modo dos escritores sagrados, de maneira a fazer sobressair 
só Deus, como em Judite, em Ester; o homem desaparece, só Deus apare
ce» (O.M.l, p. 26). O que hoje se designa por «ser realista» naquele tem
po parecia fútil, pois o que se esperava da uma vida de santo era que 
fosse edificante. À emoção não era esperada do lado do humano, quem 
devia suscitá-la era o extraordinário, o sobrenatural. Portanto, só os fatos 
dignos de elogio, os atos de heroísmo religioso mereciam ser citados sem 
maior preocupação com sua situação precisa no curso de vida. Daí a evo
lução da personalidade merecer pouca atenção pois a graça, considerada 
liberta das contingências materiais, podia operar maravilhas em qualquer 
etapa da vida. Já que o que se queria era descrever a santidade, a tendên
cia era captá-la em seu ponto culminante.

Não há nenhuma dúvida que o autor da «Vie», por expressa vontade 
de sua parte, aderiu a essa escola. Além das declarações feitas, ilustra-o 
concretamente no primeiro capítulo da segunda parte. Como convinha, 
quis apresentar as qualidades de seu personagem como são, cada capítulo 
deve apresentar algo de edificante, depressa e com habilidade, estende-se 
quase por todo o capítulo sobre a alegria.

De acordo com o mesmo princípio, não se encontram na «Vie» senão 
fatos que depõem em favor da «santidade» de M. Champagnat, enquanto 
que fatos que não se enquadram com esse critério e que conhecemos por 
outras fontes, deixam de aparecer, nem sob forma de alusões, como por 
exemplo de Champagnat, nos primeiros anos de seminário, haver parten- 
cido ao que se denominou «la bande joyeuse». Outras vezes o autor 
contenta-se com aproximações ao estabelecer um fato, sem por isso 
modificá-lo, para conservar-lhe o significado que lhe interessa mais. Co
mo, per exemplo, entender ao pé da letra o episódio do «petit sou» tal 
como Irmão Jean-Baptiste o conta no início do capítulo vinte e um da 
segunda parte, sem supor que talvez se tratasse de uma avaliação habi
tual? (op. cit. p. 339). O mesmo se diga da instalação dos Padres maris- 
tas em Valbenoite que, segundo a carta do Padre Champagnat, datada 
de 8 de setembro de 1834 (LPC.l, p. 120 ss), está longe de ser simples 
como vem dito na «Vie» (1 Partie, pp. 240-241). Quanto à evolução da 
personalidade de M. Champagnat, como observa bem Irmão A. Balko (B.I., 
vol. 30, p. 388), nenhuma alusão encontramos na «Vie», embora se possa 
entrever uma virada nos anos 1824/26 quando, certamente por causa do 
aumento de pessoal e de outras circunstância mais, o Fundador passa de 
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um comportamento paternalista para o de um chefe. A ausência desse sen
tido evolutivo pode também deduzir-se do fato de pôr na boca do Funda
dor palavras num momento em que dificilmente ele as haveria dito. A 
oração a Maria, por exemplo, que o Padre teria dito no começo de 1822 
(Vie, 1, p. 110), parece-me uma extrapolação, pois «as contradições do 
mundo» ainda não aconteceram e a convicção que a Virgem tudo fez, vai 
se consolidar à medida em que as dificuldades forem superadas. O histo
riador, certamente, atribui importância ao conhecimento exato dos deta
lhes da criação dessa oração, para só ficarmos com este exemplo, mas aos 
olhos do hagiógrafo esses detalhes não aumentarão seu valor nem a tor
narão mais eficaz espiritualmente para o leitor. Hoje, entretanto, acha
mos que a exatidão objetiva dos fatos só pode é favorecer o calor de seu 
significado espiritual, ao mesmo tempo em que dá testemunho mais exato 
sobre o autor.

Por esse motivo, deploro a maneira como Irmão Jean-Baptiste utiliza 
as fontes. E raro, com efeito, que transcreva um documento sem modificá- 
lo em sua forma. Para ser breve, citarei apenas dois exemplos, suficientes 
para avaliar o método. Pondo em paralelo o texto original com sua trans
crição as divergências aparecerão mais claramente.

O primeiro texto é uma oração no início das resoluções. Irmão Jean- 
Baptiste a introduz com esta frase: «Ei-la tal qual a encontramos em seus 
escritos». Se nossas fontes forem as mesmas, temos que convir, como ve
remos, que a expressão «tal qual» deve ser entendida num sentido muito 
particular.

Texto original

Confesso Senhor 
que não me conhecia ainda 
que tenho ainda grandes defeitos

mas espero
que mediante a graça 
de os conhecer 
me concedereis também a 
de vencê-los combatendo-os
com coragem.

E o que vos peço 
do mais profundo aniquilamento 
de meu coração.
Divino Coração de Jesus

Texto transcrito

Senhor, eu confesso 
que não vos conheço 
e que estou cheio de vícios 
e de imperfeições:

fazei-me bem conhecer meus defeitos

e dai-me sobretudo a graça 
de os combater
de nunca parar de guerreá-los e de 
corrigi-los.
Peço-vos esse favor
no mais profundo aniquilamento 
de meu coração.
Divino Coração de Jesus 
que por vossa profunda humildade 
combateste e vencestes o orgulho humano
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é principalmente a vós 
que dirijo minha prece, 
vós que por vossa profunda humildade 
combatestes e vencestes 
o orgulho humano 
dai-me, suplico-vos, 
essa virtude 
e derrubai em mim 
o trono do orgulho, 
não somente porque é 
insuportável aos homens, 
mas porque desagrada 
a vossa santidade.

Sta. Virgem, são Luís de Gonzaga 
é a vós principalmente 
que me dirijo; 
pedi por mim, 
embora eu seja 
vosso indigno servo 
a esse adorável Coração de Jesus 
a graça de me conhecer 
e que conhecendo-me, 
eu combata e vença 
meu amor próprio 
e meu orgulho.
Tomo hoje, 
neste 9 de janeiro de 1812, 
a resolução de combatê-lo...

é principalmente a vós 
que dirijo minhas preces;

dai-me, suplico-vos, 
a humildade 
destruí em mim 
o edifício do orgulho 
não porque é 
insuportável aos homens, 
mas porque desagrada 
a vosso divino Coração 
e que fere vossa santidade.
Virgem Santa, minha boa Mãe

pedi por mim,

vosso indigno servo, 
pedi ao Coração adorável de Jesus 
a graça de me conhecer

de me combater, de me vencer 
e de destruir meu amor próprio 
e meu orgulho.
Tomo a vossos pés

a resolução de guerreá-lo sem trégua.

Como se vê, são as mesmas idéias nas duas versões. Transcrevendo 
o original, Irmão Jean-Baptiste nada acrescenta de substancial, mas traz, 
provavelmente sem havê-lo buscado muitas nuances divergentes. Melhora 
o texto do ponto de vista literário, é claro, mas não estará errado fazendo-o 
em nome do realismo? Com efeito, seu texto já não é o de um seminaris
ta, mesmo nos seus vinte e dois anos, noviço ainda em espiritualidade. 
Desde o começo, o conhecimento de si mesmo torna-se conhecimento de 
Deus: dois motivos de conversão, convenhamos, mas com o segundo con
vindo mais a Santo Agostinho do que ao jovem levita do Rosey. Mais 
adiante, da esperança entusiasta do jovem seminarista pedindo, para 
corrigir-se, a ajuda de Deus que acaba de fazer-lhe descobrir os defeitos, 
passamos à experiência do homem maduro que lhe faz entrever que é ar
riscado ir arrastando as fraquezas ao longo da vida: «concedei-me a gra
ça... de jamais cessar de... guerrear» meus defeitos. Assinalo, de passa
gem que a palavra «guerra», empregada neste sentido, não pertence ao 
vocabulário do Padre Champagnat, enquanto que aparece com frequência 
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nas cartas de Irmão Jean-Baptiste. Concluindo essas observações, direi que 
este último mostra, uma vez mais, sob as cores da «perfeição» aquele que 
ainda está no começo.

O segundo exemplo é a transcrição de carta a Mgr. De Pins, do mês 
de maio de 1827. O original que possuímos não passa de rascunho, por
tanto a carta definitiva pode ter sido outra, mas será que ela existiu mes
mo, e será que estava com Irmão Jean-Baptiste? O mais provável é que 
ele só possuía este rascunho. Por isso, baseado nessa probabilidade, apre
sento em paralelo mais uma vez o original e sua transcrição.

Original (LPC.l; doc. 6; p 37)

O mau êxito até aqui

com os padres de l’IIermitage, 
faz com que não ouse mais 
apresentar-me diante de vossa Grandeza 
para expor-lhe 
o alcance de minha dor.
Deus quer esta obra 
nesses tempos adversos, 
foi sempre esta minha firme convição, 
mas, infelizmente, talvez ele queira 
outras pessoas para estebelecê-la. 
Seja bendito seu Santo Nome! 
O caso desagradável 
que aconteceu com quem 
parecia ser o chefe, 
mostra claramente os mais terríveis 
esforços que todo o inferno 
tenha jamais criado 
para derrubar uma obra 
que prevê dever trazer-lhe 
tanto mal.
Jesus e Maria serão sempre 
o firme apoio de minha confiança. 
A bondade tão paternal 
com a qual Vossa Grandeza 
quis me acolher 
quando chegastes 
a esta diocese, 
anima-me a suplicar-lhe, 
em nome de Jesus e de Maria, 
proteja sempre uma obra 
que até hoje me pareceu merecer

Transcrição (Vie, 1, p. 233)

(Eis um fragmento dessa carta)
O mau êxito que teve até aqui 
nossa obra
no que diz respeito aos padres, 
faz com que não ouse apresentar-me 
diante de vossa Grandeza
para expor-lhe
o alcance de minha dor;

mas a bondade tão paternal 
com a qual 
quisestes me acolher 
quando de vossa feliz chegada 
a esta diopcese 
anima-me a suplicar-lhe 
em nome de Jesus e de Maria, 
não abandone uma obra
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todos meus cuidados 
e mesmo vossa atenção.

Sou o único padre aqui, 
isso me aflige, 
mas não me desanima 
porque aquele que me sustenta 
chama-se o Deus forte.
Penso
que o sr. superior do seminário 
terá a bondade de explicar-vos 
minha posição.
Quanto a tudo isto confio 
na boa vontade de Deus 
que conhecerei 
através de Vossa Grandeza.

que protegestes
e honrastes com vossa benevolência. 
Mais do que nunca estou convencido 
que Deus quer esta obra, 
os esforços que faz satanás para 
destruí-la são para mim uma prova; 
mas, infelizmente, tudo me leva a crer 
que seriam precisos outros homens 
para estabelecê-la.
Seja como for, toda minha confiança 
está em Jesus e em Maria.
Sou o único padre aqui 
isso me aflige, 
mas não me desanima, 
porque aquele que me sustenta 
chama-se o Deus forte.
O sr. Barou
e o sr. superior do seminário maior 
sem dúvida vos expuserm 
minha posição.

Recebei, Monsenhor, 
a certeza da consideração 
do menor de vossos administrados 
e que sempre terá a honra 
de vos ser totalmente dedicado 
e perfeitamente submisso, 
Champagnat

Confio em que Vossa Grandeza 
se mostrará sensibilizada 
e que não me abandonará.

Aqui, como no primeiro exemplo, a transcrição do original é fiel quan
to à substância e as divergências não atingem o essencial. Do ponto de 
vista literário, o segundo texto incontestavelmente melhora o primeiro. 
Mas podemos interrogar-nos sobre o motivo de tal melhoria. Por que es
conder a verdade sob pretexto de que apresenta fraquezas? Mas em 
contrada-partida, por que não buscar mais clareza mesmo com prejuízo 
da verdade histórica, já que a história não é o que se pretende? Quanto 
à lógica, certas frases parecem deslocadas, o que lhes tira a nuance de 
espontaneidade misturada de franqueza e de emoção. A omissão da pas
sagem relativa a M. Courveille «aquelle que parecia ser o chefe», é paten
te. Está claro que, dado o contexto, Irmão Jean-Bpatiste podia dificilmente 
conservar esta passagem, ele que ora finge ignorar esse personagem quan
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do escreve (p. 32) «Alguns seminaristas a cuja frente estavam o padre Colin 
e o padre Champagnat», ora o rebaixa declarando (p. 157): «M. Cour- 
veille tinha a pretensão de haver tido o primeiro o pensamento de fundar 
a Sociedade dos Maristas». Não é o lugar aqui de discutir o que parece 
ter sido uma entorse à verdade. Lembremos apenas que, segundo o prin
cípio da hagiografia, o que se pode qualificar de falsa saída pensando em 
M. Courveille, pode facilmente ser omitido em favor do êxito.

Terminando o exame da utilização das fontes, uma pergunta pode 
ainda impor-se; a de saber com que fidelidade as palavras não escritas do 
Fundador são relatadas. Dada a falta de documentos diretos para respon
der, deixo-a em aberto esperando que, por outra tabela, eu consiga proje
tar nela alguma luz. Esperando, vejo-me obrigado a concluir que Irmão 
Jean-Bpatiste filtra a água de sua fonte, com inteligência, sem dúvida, por 
um motivo ou com a finalidade bem intencionada, mas certamente no
bre, pelo menos no seu ponto de vista. Sua intenção não é falsear a ver
dade, mas dar a idéia mais justa da pessoa, conforme a impressão que 
ele mesmo guardou por seu contacto com ela. Não lhe devia ele tudo? 
Aliás, sabemos, por ele próprio e por outros Irmão que a influência exer- 
cidada por M. Champagnat sobre os discípulos era muito forte, eles o ve
neravam o amavam com amor sincero e forte. Como, nessas condições, 
poderia Irmão Jean-Baptiste reconhecer nele a menor fraqueza?

A esta causa, aliada a disposições de caráter, devemos o fato de en
contrar na sua maneira de escrever particularidades das quais vou falar 
agora. Para ser exaustivo neste campo, seria preciso seguir o texto página 
por página, o que não é possível nos limites deste trabalho. Contentar- 
me-ei com destacar algumas, agrupadas por gêneros.

A primeira que vou assinalar, mas que me parece sem conseqüências, 
são as repetições. Com efeito, encontramos no autor da «Vie» o costume 
de repetir poucas linhas ou páginas à frente, uma idéia já exposta, às ve
zes em termos muito semelhantes. Assim lemos (Vie, 1, p. 143): «Só o 
terreno custou-lhe mais doze mil francos», e três páginas mais adiante (id. 
p. 146): «Essa construção e a aquisição do terreno custaram-lhe mais de 
sessenta mil francos». Na segunda parte (p. 393), o autor escreve: «A cons
tância e a firmeza do Padre Champagnat...», depois, vinte linhas mas adian
te (p. 394): «Todavia essa constância e essa tenacidade que punha na con
secução de seus projetos...». Será uma intenção bem decidida para insistir 
num fato, ou simples um hábito, quiçá uma distração? Não conheço do
cumento que me possa orientar para qualquer das respostas. Entretanto, 
como não sentir a emoção de uma cólera escondida na tríplice menção, 
em pouco espaço, da lei de 1833? «A lei de 1833 sobre a Instrução pri
mária foi feita no intuito de... dominar» (Vie. 1, p. 219) as congregações 
religiosas dedicadas ao ensino; A lei de 1833; feita em parte para entra
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var as congregações religiosas...» (id. p. 220); «Uma lei feita para subtrair 
o ensino primário às congregações religiosas...» (id. p. 222). Entretanto 
não se vá concluir desses exemplos que os casos que não mencionei po
dem justificar-se por razões análogas. A dificuldade em encontrar as ver
dadeiras e o pouco que se pode deduzir leva-me a ficar por aqui neste caso.

Bem mais importantes parecem-me estas outras particularidades que 
intitulo «exageros». São passagens em que o autor, levado por caráter im
pulsivo, sublinha tão fortemente a idéia que se vê obrigado, linhas adian
te, a podá-la, chegando por vezes a ter que se contradizer ou sustentar 
improbabilidades. No capítulo 5 da primeira parte lemos: «Os assuntos 
habituais de seus sermões eram as grandes verdades, tais como a morte, 
o juízo, o inferno, a enormidade do pecado, a necessidade da salvação 
e a desgraça de perder a alma» (p. 50). De fato são o assunto dos ser
mões cujo texto possuímos. Mas mais adiante, nos extratos que nos são 
fornecidos, trata-se o mais das vezes da vida das pessoas, dos meios de 
santificarem a jornada, o que deve corresponder ao que o autor pôde co
lher junto aos ouvintes. O mais normal não seria escrever os sermões pa
ra as grandes ocasiões e para o habitual confiar na memória? Há exageros 
na descrição de fatos, sobretudo em se tratado de atos de autoridade pa
ra os quais Irmão Jean-Baptiste parece ter um fraco. «Um Irmão, escreve, 
sob pretextos de dirigir a carroça e de estar muitas vezes fora, fizera uma 
pequena provisão de comida... O Padre, ao saber da falta, fez chamar o 
Irmão e o despediu no mesmo dia. E eis as palavras que pronunciou no 
conselho em que se deciciu a exclusão do membro: Quem se esconde...» 
(Vie, 2, p. 250). Somos levados a pensar que ele reuniu o conselho no 
dia mesmo, ou então que se justificou numa sessão posterior. Mas algu
mas páginas mais longe, lemos: «Muitas vezes admitia os principais Ir
mãos no conselho e quase nada fazia sem ouvi-los» (id. p. 260). No mes
mo sentido lemos ainda: «Nas correções mais fortes e nas quais usava de 
maior severidade, mostrava-se sempre bom, sempre indulgente», (id. p. 
243). Mas nos fatos, nos casos retumbantes de expulsão, com dimensões 
espetaculares emprestadas voluntariamente em montagem planejada, a có
lera parece haver engolido a indulgência. Em outro caso, bem diferente, 
quando se trata de estabelecer um centro de unidade para os Padres, M. 
Champagnat propunha «formá-lo em segredo, isto é, sem prevenir a auto
ridade superior» (Vie, 1, p. 235). Entretanto, 24 linhas abaixo, fala-se «da- 
inteira confiança que ele (Champagnat) tinha em seus superiores para os 
quais não tinha nada que escondesse» (id. 236). Para esclarecer o caso, 
trago a público esse extrato de um relatório de M. Mazelier, datado de 
18 janeiro de 1853, a propósito de queixas contra os Irmãos Maristas de
pois da absorção de seus Irmãos: «Um dia M. Champagnat mesmo dizia- 
me: Censuram-me de nem sempre cumprir minha palavra. Prometo e, de
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pois, se não posso... Eu compreendia que não havia malícia nisso, mas que 
talvez ele não se empenhasse bastante» (AFM. 43.115). A respeito da retira
da dos Irmãos ou melhor de sua esclusão de Feurs, Irmão Jean-Baptiste es
creve: «Ele (Champagnat) teria preferido cem vezes ver fechar uma casa, do 
que tolerar nela abusos ou deixar um Irmão exposto a perder a vocação» (Vie. 
1, p. 213). Entretanto, ao examinar bem a carta escrita a M. Mondon, pre
feito de Feurs (LPC. 1, doc. 21, pp. 64 ss), podese ver que a posição do Fun
dador é menos drástica. A expressão «cem vezes» mostra-se exagerada, mes
mo considerada no sentido hiperbólico que aqui tem.

Limitando-me a esses poucos exemplos entre outros, aproveito esta 
última observação para fazer ver, além disso, o exagero na escolha das 
palavras, sobretudo pelo emprego freqüente do superlativo. Não há dúvi
da de que o caráter inflamado de Irmão Jean-Baptiste faz com que suba 
o tom de uma oitava. Assim o advérbio «muito» diante dos adjetivos ou 
dos advérbios aparece 177 vezes em toda a obra, seja na média uma vez 
cada quatro páginas, mas na realidade por vagas: quatro ou cinco páginas 
seguintes terão cinco ou seis, as páginas seguintes sem nenhuma, depois 
a coisa recomeça. Quanto ao superlativo «o mais», é encontrado em mé
dia qualificadas como as mais importantes, embora as comparações se apa
guem por cima. Se nas cartas de Irmão Jean-Baptiste leio: «Toda a santi
dade consiste em fazer a divina vontade; a virtude angélica é o funda
mento da santidade; sem o olho (da fé) não se pode fazer um santo», que 
crédito posso dar a essa afirmação da «Vie»: «Não há nada mais certo 
de que a salvação dependa da boa escolha da vocação— (Vie. 2, p. 274), 
ou a esta: «Conhecer, amar e imitar Jesus Cristo, eis toda a virtude, toda 
a santidade» (id. p. 78)? Igualmente, no plano da vida religiosa: «A ora
ção é... o meio mais próprio para adquirir as virtudes do próprio estado» 
(id. p. 54); «fazer os exercícios de piedade... dever mais importante e que 
deve passar antes de qualquer outro» (id. p. 60), mas em outro local: «A 
vida de comunidade é uma das regras do Instituto mais essenciais» (id. 
p. 304); «o desapego da família... é o fundamento da perfeição evangéli
ca» (id. p. 153). Pelo contrário, entre os defeitos ou faltas assinala-se que 
«não as há que mais prejudiquem... do que a confiança em si» (id. p. 36); 
de que «faltar facilmente aos exercícios de piedade, (é) uma das faltas mais 
perigosas» (id. p. 59); que segundo o Padre Champagnat «o orgulho é o 
primeiro vício cuja destruição buscava... porque o considerava como o maior 
inimigo da humildade o como a coisa mais oposta ao espírito do Institu
to» (id. p. 184). Mais reveladora ainda parece-me ser a maneira de citar 
essa frase do Evangelho: «Pela boca dos pequeninos e dos bebês tu te 
preparaste um louvor» (Mt. 21, 16) que se torna: «E da boca das crianças 
que Deus recebe o louvor mais perfeito» (id. p. 55). Vê-se que o superla
tivo exprime outra verdade que não a da realidade.
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Outra forma de exagero consiste no emprego dos sinônimos mais fortes 
para designar coisas comuns. Parece que era costume no final do século 
passado. «Em lugar de pessoas tristes ou alegres, o que se via eram pes
soas desesperadas ou encantadas, e logo mais não haveria mais o feio ou 
o belo na natureza: sobraria apenas o execrável ou o divino» (J.P. Ber- 
taud, La vie quotidienne en France au temps de la Révolution, p. 231). 
Iríamos longe se elencássemos na «Vie» todos os exemplos desse gênero. 
Citarei apenas alguns sem mais explicação a não ser a referência onde en
contrar o contexto. Na primeira parte leio: «Uma multidão de outras con
gregações» (XLI); «Formou seus projetos com rara prudência» (44); «Ja
mais usou como regra de sua conduta os princípios da prudência huma
na» (145); «Fez-lhe uma infinidade de perguntas» (172); «Um dédalo de 
formalidades arbitrárias impossíveis de cumprir» (259); e na segunda par
te: a alma triste sofre na oração «um martírio ou melhor uma espécie de 
inferno impossível de descrever» (7); «Os pais fizeram todo o possível pa- 
ral desviá-lo do estudo do latim» (34); «Sua leviandade que lhe faz come
ter uma infinidade de faltas» (74); «São Francisco Xavier, São Francisco 
Régis e uma infinidade de outros» (82); «Numa infinidade de cartas» (92); 
«Os vigários viram a introdução do canto nas escolas com indizível pra
zer» (360); etc. Está claro que, além do caráter e do aprendizado da lin
guagem, sente-se a vontade de convencer, exagerando para mostrar me
lhor, mas um pouco mais de moderação não teria ficado mal.

Sem dúvida deve-se aos mesmos motivos o acúmulo de termos que 
se encontram na «Vie», como encontramos nas cartas. Alguns exemplos, 
apresentados sob forma analítica, mostram-no claramente:

Mr. Cholleton.. quis ser um deles, 
pôs-se à frente deles 
reuniu-os de tempos em seu quarto 

para dirigi-los 
fortificá-los

e para combinar com eles os planos... (Vie, 1, p. 33) 
Faço notar, de passagem, que o esquema triangular: para dirigir e fortifi
car e para combinar não é raro no final das frases de Irmão Jean-Baptiste. 
Outra forma é a cascata como na frase a seguir:

Em lugar de acalmar os Irmãos, 
de animá-los, 
de infundir-lhes confiança 

e resignação, 
ele (M. Courveille) alienou-se todos os corações 

por um rigor excessivo 
e uma severidade exagerada. (id. p. 164) 

Não é difícil imaginar que ele teria podido, sem alterar a idéia, ter eco
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nomizado alguns termos quase sinônimos, como: acalmar e infundir con
fiança; rigor excessivo e severidade exagerada. O mesmo se diga da frase 
seguinte:

O religioso, filho da casa...
esforça-se por dar em toda a parte o exemplo da regularidade, 

da piedade, 
da submissão, 
do bom espírito, 
da dedicação, 

sem recear esforço, 
nem trabalho,

para buscar o sucesso das escolas, 
a boa administração do temporal das casas, 

sem recuar diante de nenhum sacrifício
quando se trata do bem comum, 

da edificação, 
da interesse dos Irmãos

e do serviço do Instituto. (Vie, 2, p. 156)
Esse texto teria sido pronunciado pelo Padre Champagnat numa con

ferência aos Irmãos. Nada mais normal do que compará-lo, por exemplo, 
com uma frase de um sermão do coadjutor de Lavalla cujo texto possuí
mos. Esse sermão sobre a «Exortação sobre a conversão» termina com es
ta frase: Em conjunto com vosso digno pastor, trabalharemos para tornar 
vocês felizes, já nesta vida, por pouco que aceitem colaborar, para encon
trarem a paz com vocês mesmos e, depois desta vida miserável, a felici
dade eterna». Perguntarão: por, que comparar essas duas cartas que não 
têm nenhum elemento em comum, uma é escrita depois de ser pronuncia
da, enquanto que a outra é escrita para ser pronunciada. Mas examinan
do os estilos, é fácil ver que são diferentes. Comparada à primeira, a se
gunda é mais seca, mais direta, sem enumeração menos eloqüente, já que 
certa extensão não teria chocado num final. Concluo que essas duas fra
ses como tais não foram pronunciadas pela mesma pessoa. E evidente que 
a primeira leva a marca de Irmão Jean-Baptiste não é copiada, mas intei
ramente redigida por ele, conforme idéias recolhidas em outros, sem dú
vida. Aliás, a este respeito, como acreditar que os ouvintes tivessem po
dido recolher textualmente as palavras do Fundador? muito menos o te
ria podido o redator. A modo de confirmação desta conclusão, poderia 
citar a espécie de invectiva lançada pelo Fundador numa conferência aos 
Irmãos Diretores, transcrita no capítulo 16 da segunda parte (pp. 244-245) 
cujo estilo é manifestamente de Irmão Jean-Baptiste com todas as carac
terísticas que acabo de apontar. E certo portanto que ele deixou sua mar
ca nos discursos que relata do seu personagem.
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Ao final deste estudo com o qual quis descobrir que homem era Ir
mão Jean-Baptiste, este me aparece dotado de inteligência acima da me
diana, de memória particularmente fiel, de juízo firme e de vontade a to
da prova. Tinha caráter engraçado, ar brincalhão, espírito vivo e tempe
ramento ardente. Positivo, não seria ele a perder-se em sonhos passivos 
quanto ao que era preciso fazer; atirava-se todo na ação quando alguma 
tarefa se oferecia. Daí sua capacidade de trabalho, levando adiante ativa
mente várias tarefas a um só tempo. Mas isto não transparecia exerior- 
mente, pelo contrário, era reservado, concentrado no interior, pois tinha 
o senso das obrigações, sobretudo da regra e de sua condição de religio
so. A tendência em tratar tudo com seriedade dava-lhe o ar grave que 
lhe conhecemos, a exalar de suas obras e a dissimular sua verdadeira per
sonalidade. Personalidade, aliás, que pouco lhe importa quando está em 
face do dever, diante do fim que se fixou. Um espírito sério, servido por 
uma vontade de ferro, leva-o a tomar todos os meios para vencer. E des
sa natureza a licença que se permite para modificar mesmo um documen
to, se desse modo a finalidade é melhor atingida, pois, para ele, o meio 
deve servir ao fim sem mais. Não é de outra maneira que se considera 
a si mesmo.

Uma vez que ele quis, já que é a tarefa de que se julgou incumbido, 
apresentar o Fundador, sua intenção criadora e o espírito no qual a reali
zou, as contingências, como a exatidão histórica, passavam para segundo 
plano para o autor, sem por isso deixar de considerá-la. Portanto, quem 
quiser captar profundamente a obra de Irmão-Baptiste, é nesta perspecti
va que busquei ilustrar, ao longo deste trabalho, que deve lê-lo.

Até que ponto o autor atingiu seu objetivo, é outra questão. Certa
mente, como o conhecemos agora, tudo quanto podia fazer com seu ter 
e seu ser, ele o fez. As limitações, sabemos, sempre existem, mas ele 
encontrava-se, sem dúvida, em condições privilegiadas para empreender 
esse trabalho. Discípulo direto do Fundador, dados seu caráter e sua per
sonalidade, ele é dos que podiam melhor compreender o mestre. Não te
ve a dita de viver com ele durante longos anos, como por exemplo Irmão 
François, mas à distância estava em melhores condições de interrogar-se 
sobre o sentido das coisas e de vê-las através da realidade do apostolado. 
Mais tarde, interrogando os contemporâneos, seu personagem tornava-se 
mais próximo, por assim dizer, através das marcas que deixou no espírito 
das pessoas e no sentido das instituições. Se desse modo a história che
gou até ele um tanto deformada, o espírito, a atmosfera e os costumes 
se apresentaram no que tinham de mais durável e mais profundo. Por con
seguinte, o Padre Champagnat que nos apresenta é aquele que os primei
ros Irmãos conheceram de perto, ouviram, seguiram cheios de veneração, 
aquele em quem se concentrava toda a vida de 1’Hermitage, aquele para 
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o qual todos os Irmãos se voltavam para receber o impulso, os conselhos 
e a aprovação para qualquer iniciativa. Em suma, efetivamente é menos 
M. Champagat que ele nos apresenta, mais o Fundador. Ora a obra de 
um fundador não é unicamente pessoal, mas coletiva. Se a iniciativa é 
dele, a realização passa por outros e conserva a marca de sua maneira de 
compreender e do alcance de seus meios. Isto justifica o método que con
siste em captar a personalidade do Fundador através da marca por ele dei
xada em seu ambiente e sobretudo em seus colaboradores que, por sua 
vez, não deixaram de exercer a própria influência sobre ele. Portanto, em
bora outro pudesse ter feito de outro jeito, podemos concluir pelo êxito 
do empreendimento de Irmão Jean-Baptiste, pois, afinal de contas, não 
é o Fundador como tal que nos interessa antes de tudo?
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MARIA, NOSSA BOA MÃE 
extraído das Cartas 

de Marcelino Champagnat *

Uma das provas do amor de Marcelino Champagnat a Maria é, in- 
contestavelmente, o grande número de vezes que vem mencionada nas car
tas. Sem dúvida, o nome dela está ligado à fundação dos Maristas, seja 
dos Irmãos, seja dos Padres, dos quais é obrigado a falar: a Sociedade 
de Maria, Pequenos Irmãos de Maria, Irmãos de Maria, Filhos de Maria. 
Perde-se até a conta!.

Quando o Padre Champagnat fala da Mãe de Jesus, designa-a com 
o nome de Maria ou a Santíssima Virgem (1).

* As referências remetem ao livro de Paul Sester, Cartas de Marcelino Champa
gnat, Roma, 1985.

O Primeiro volume (L.P.C.l) reagrupa os textos. Nas referências dadas, os primei
ros algarismos representam o número do documento, o segundo indica a linha onde co
meça a citação).

O segundo volume: Raymond Borne, Paul Sester, Roma, 1987, contém os repertó
rios. Este estudo deve muito a seu «índice temático» (L.P.C.2, pp. 653-659).

(1) Por exemplo, Maria: L.P.C.l, 16,6; 25,12... Santíssima Virgem: L.P.C.l 10,16;
14.20...
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Muitas vezes, esse nome está associado ao de Jesus (2). Raras vezes 
está acompanhado de um adjetivo. Contudo, encontra-se a expressão um 
tanto surpreendente: «a divina Maria» (3). O título que lhe é mais caro 
é o de «mãe» que vem às vezes como complemento daquele de Maria. 
Nunca é empregado só, vem sempre junto de um ou vários adjetivos: «boa», 
«terna», «amável».

Todos estes qualificativos demonstram muito bem o fato da expe
riência de Maria em sua vida. Ela foi para com ele Mãe tão amorosa, 
tão misericordiosa, tão atenciosa que deseja partilhar com os correspon
dentes sua convicção e mostrar-lhes quanto Maria é mãe para eles também.

È a razão por que, muitas vezes nas cartas, Marcelino apresenta Ma
ria como mãe. Ela é especialmente a Mãe de seus filhos espirituais, os 
Pequenos Irmãos de Maria. Para falar deles, emprega sobretudo três ex
pressões «Filhos de Maria», «nossa boa Mãe», «nossa Mãe comum». Para 
compreender bem seu pensamento, é necessário nos deter sobre cada uma 
delas.

I - «FILHOS DE MARIA»

Esta expressão (4) encontra-se pela primeira vez numa carta «aos Pa
dres de Annecy», sem dúvida em 1828 (L.P.C. 1,9). Marcelino Champag- 
nat deseja abrir «uma casa ou duas visando apenas a glória de Deus e 
aumentar o número dos filhos de Maria» (9,3). Quem são os «filhos de 
Maria»? os alunos, os Irmãos? Nada nos permite precisar isso no contex
to desta carta.

Se lermos a circular de 21 de agosto de 1838, a resposta nos é dada. 
Trata-se dos Irmãos. O Fundador os convoca para a casa-mãe de N.D. 
de 1’Hermitage e escreve-lhes: «Vinde todos reunir-vos e aquecer-vos no 
santuário que vos viu tornar filhos da mais terna das Mães» (L.P.C. 1 
210, 8).

Pertencer à congregação, é ser «filhos de Maria». Marcelino Cham- 
pagnat lembra-o diversas vezes aos Irmãos. Não são simplesmente religio
sos, mas além disso são «filhos de Maria». Aqui vão alguns extratos das 
circulares da época.

Em 19 de janeiro de 1836: «Sim, prezados Irmãos religiosos e filhos 
de Maria, vossa glória deve ser a de imitar e seguir Jesus Cristo» (63, 27).

(2) Ver índice temático: Jesus e Maria L.P.C.2, p. 656.
(3) L.P.C. 1, 30,24; 60,23 ver também Testamento Espiritual
(4) Eis as referências: 9,5; 63,27; 79,23; 184,27; 210,10; 221,20; 259,3; 278,7;

314,27; 317,12. Seja 10 vezes. Ver também 95,53.
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No ano seguinte, em Io de janeiro de 1837, declara-lhes: «Para mim, 
meus caros, muito amados, peço a nosso Divino Mestre todos os dias que 
subo ao altar, que ele faça cair sobre vós suas graças e as mais abundan
tes bênçãos; que vos ajude a fugir do pecado, como o único mal a temer; 
que vos suavize o caminho das virtudes próprias aos religiosos, sobretudo 
aos filhos de Maria» (79, 17).

Podemos confrontar estas citações com a seguinte, extraída da carta 
de 13 de outubro de 1839, ao bispo de Autun: «Espero que a união san
ta que vossa Excelência quer contratar no coração de nossa boa Mãe, com 
a sociedade de seus filhos, será inteiramente para a glória de Deus e para 
a salvação das almas» (278, 4).

Para o Padre Champagnat, nenhuma dúvida: somos ao mesmo tem
po «Irmão» e «filho» de Maria, isto é, que se torna difícil esgotar com 
um termo só a riqueza de nosso relacionamento com Maria.

Conforme o caso, lembra-o a um ou outro de seus religiosos, assim 
ao Ir. Timóteo em Belley: «Testemunhai ao Padre Superior (Pe. Colin) 
vosso abandono em suas mãos, como o fizeram os Irmãos de Lião e como 
sempre o farão os verdadeiros filhos de Maria» (317, 10).

Marcelino encoraja um jovem Irmão em dificuldade do ponto de vis
ta da castidade; «A felicidade de ser filho de Maria vale a pena de algum 
combate e algum sacrifício» (259, 3).

Associar-se aos Irmãos de Maria eqüivale tornar-se «filhos de Maria». 
Marcelino está tão convencido disso que, em diversas ocasiões, emprega 
esta expressão para designar o conjunto da congregação. Dirigi-se então 
a pessoas notáveis: um ministro, um deputado e um arcebispo.

Em 11 de abril de 1838, «O Padre Champagnat, fundador da con
gregação dos Pequenos Irmãos de Maria» escreve ao Sr. de Salvandy, Mi
nistro da Instrução Pública, para solicitar-lhe a concessão de um manda
do real, de que o Instituto tem necessidade. Já de antemão, demonstra- 
-Ihe gratidão: «Vosso nome, não tenhais dúvida, Senhor Ministro, ficará 
gravado profundamente nos coraçõs dos filhos de Maria enquanto a Or
dem perdurar» (184, 15).

Em outubro de 1838, ao Sr. Delebecque, deputado, Marcelino Cham
pagnat escreve no mesmo sentido: «Crede, Senhor, que nada saberia igualar 
o reconhecimento de todos os filhos de Maria depois de um benefício tão 
distinto (o mandado real)» (221, 19).

Mais tarde, em 16 de janeiro de 1840, ao saber da nomeação de Bonald 
como arcebispo de Lião, apressa-se em pedir-lhe sua intervenção em vista 
de obter esse mandado real. Acrescenta: «Como nos consideraríamos feli
zes, se pudéssemos dever a vossa benenvolência e a vosso crédito poderoso 
este favor tão precioso e há tanto tempo desejado. Que reconhecimento con
servarão de vós para sempre todos os filhos de Maria». (314, 24).

55



Observemos que nestas três últimas citações, a expressão «filhos de 
Maria, empregada para designar a congregação dos Pequenos Irmãos de 
Maria, foi sempre utilizada no mesmo contexto: expressar o reconheci
mento dos Irmãos a pessoas capazes de intervir para obter esse famoso 
«mandado real».

Então, porque empregar esta expressão «filhos de Maria», tratando- 
se de altas personagens? Deixar-se-ão convencer mais facilmente para plei
tear uma causa em favor dos «filhos»? Ou então, o reconhecimento não 
se tornará mais sincero e verdadeiro quando proveniente de «filhos»? Pa
rece que não é essa a intenção do Fundador.

Em outra circunstância, que não é sem analogia com as precedentes, 
o Padre Champagnat escreve ao Padre Mazelier que aceita receber os Ir
mãos de 1’Hermitage sujeitos à conscrição: «Maria, nossa primeira Supe
riora, não deixará sem recompensa o imenso serviço que vós tendes a gran
de caridade de nos prestar» (260, 122).

Assim, Marcelino ao falar dos «filhos de Maria» parece insinuar que 
sua Mãe não permanecerá insensível a tudo o que se fizer em favor deles 
e «não deixará sem recompensa» os serviços prestados. Ao dirigir-se a no
tabilidades oficiais, a discrição impõe-lhe de não ser mais explicito.

Como quer que seja, sustentamos que o título «filhos de Maria» é 
atribuído por Marcelino Champagnat a todos seus religiosos e que de boa 
vontade designa o conjunto da congregação por esta designação. Isso tra
duz nele o grande amor para a Santíssima Virgem e o grande desejo que 
seus religiosos honrem Maria com Mãe. É o que evidencia também o uso 
da fórmula «nossa boa Mãe».

II - NOSSA BOA MÃE

«Boa Mãe», é a expressão mais freqüente na caneta de Marcelino 
Champagnat. E também a mais conhecida e popular. Nós encontramos 
14 vezes em suas cartas (5). Mais de duas vezes cita a carta do Irmão 
Maria Nizier, que empregou esta expressão (79,41 e 109,31).

Na maior parte das vezes, 11 sobre 14, a expressão vem precedida 
pelo termo «nossa».

42,26: «Mãe tão boa, tão amável...».
142,5: «Que esta boa Mãe, vos dê o cêntuplo!»
249,9: «Maria não é vossa boa Mãe?» No restante desta mesma car

ta, duas vezes dirá «nossa boa Mãe» (249,42 e 249,43).

(5) 23,11; 42,26; 58,18; 95,9; 95,51; 122,11; 142,5; 172,33; 249,9; 249,32; 249,43;
266,4; 278,6; 299,12: Seja 14 vezes.
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Como se pode ver, quando Marcelino não emprega «nossa» ou «vos
sa» é para mostrar Maria (esta) ou insistir sobre suas qualidades (mãe tão...).

Do jeito de todas as mães, em primeiro lugar, cuida de nós, nos pro
tege, é a pessoa à qual se recorre em todas as necessidades.

23,11: «Maria, nossa boa Mãe, vos protegerá».
58,18: «Vamos pedir a Maria, nossa boa Mãe, vossa prosperidade».
172,33: «Maria, nossa boa Mãe, nos ajudará».
249,32: «...sustentados pela proteção de nossa boa e terna Mãe, este 

empreendimento terá êxito».
299,12: «...sustentados pela proteção de nossa boa e terna Mãe, este 

empreendimento terá êxito...»
De bom grado, Marcelino confia a Maria, nossa boa Mãe, o cuidado 

de «recompensar» seus benfeitores. Uma outra vez declara ao Pe. Maze- 
lier: «Maria, nossa boa Mãe, não deixará sem recompensa o serviço que 
prestais a seus filhos» (95.51).

«Que esta boa Mãe vos retribua com o cêntuplo!» escreve a um Pa
dre (142,5).

Não é a gratidão uma virtude marial?
Sobretudo, a Mãe está sempre presente junto aos filhos. Carrega-os 

no coração. E lá que o Fundador quer encontrar seus religiosos.
74,26: «Deixo-vos nos sagrados Corações de Jesus e de Maria, nossa 

boa (a frase fica inacabada).
249,43: «Deixo-vos nos braços de Maria, nossa boa e terna Mãe».
266,6: «...no coração de nossa terna Mãe...»
Nunca a encontramos precedida de «a». Maria não é «a» boa Mãe. 

Este «a» exprime relações ocasionais e longínquas. Maria é «nossa» boa 
Mãe. E Mãe nossa como nós somo filhos seus. Nós lhe pertencemos co
mo ela nos pertence.

Além disso, este «nossa» exprime que somos de sua família, que te
mos «irmãos» que são nossos, acabamos de ver, «filhos de Maria». Não 
nos admiremos se o Fundador soube desenvolver de maneira tão forte nos 
primeiros Irmãos esse espírito de família que ainda hoje caracteriza nossa 
congregação. Não somos nós «Irmãos e filhos de Maria»? Esta fé na ma
ternidade de Maria para os homens está muito firme nele e para nos con
vencer dela vale-se de uma expressão mais vigorosa e surprendente: «Ma
ria, nossa Mãe comum».

III - MARIA, NOSSA MÃE COMUM

Para bem insistir sobre esta idéia de Maria «nossa Mãe», Marcelino 
não hesita a recorrer a um pleonasmo: «nossa» não é bastante, acrescenta 
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«comum» para mostrar bem que Maria é a mãe de todos e que nós so
mos, por este fato, todos «irmãos». Esta expressão parece ser típica dele 
e retorna muitas vezes ao escrever (6). Dirigi-se então a todos os Irmãos 
com duas excepções apenas. A primeira, ao dirigir-se ao Padre Mazelier 
com quem continua a colaboração esperando, talvez, a fusão! ... (106,16). 
A segunda numa carta ao Pe. Fontbonne, missionário na América que so
licita Irmãos. O Padre Champagnat une-se de maneira particular às ativi
dades apostólicas desse padre (109,83).

A expressão «nossa Mãe comum» acontece com maior frequência num 
contexto de súplica, de intercessão, de ajuda.

53,13: «Maria, nossa Mãe comum, vos dará uma ajuda».
79,24: «Rogo a nossa Mãe comum, de vos obter morte santa».
126,16: «Lançai-vos nos braços de nossa Mãe comum».
135,27: «O Irmão Doroteu, cuja morte anuncia será “um intercessor 

junto a nossa Mãe comum”».
242,9: «Maria, nossa Mãe comum, não recusará seu socorro».
Quase no mesmo sentido, o Padre Champagnat dirige-se ao Ir. Fran

cisco, aconselhando-o a «consultar a Deus e nossa Mãe comum» (169,8). 
A expressão é bela e original.

È numa carta ao Ir. Denis que o Fundador vai revelar toda a rique
za desta expressão: «Maria, nossa Mãe comum». Estais bem convencido, 
pelo menos deverieis estar, que amo a todos vós muito ternamente, que
ro, desejo ardentemente que nos amemos uns aos outros como filhos do 
mesmo pai, que é Deus, da mesma mãe que é a santa Igreja. Enfim, não 
será resumir tudo numa palavra, Maria é nossa Mãe comum?» (168, 42-48).

Ao expressar o amor ao Irmão Denis e sua comunidade, Marcelino 
quer que o mesmo amor una todos os Irmãos porque todos têm o mesmo 
Pai celeste e todos pertencem à Igreja que lhes deu a vida sobrenatural. 
Ao proceder como filhos de Maria, esta Mãe comum, os ajudará a viver 
a caridade fraterna, lhes desenvolverá a vida espiritual e fará deles autên
ticos filhos de Deus.

Conclusão: Maria Nossa Boa Mãe comum

As linhas precedentes mostram quanto Marcelino Champagnat acre
ditava na maternidade de Maria a respeito dos homens e quanto tinha

(6) 53,13; 79,24; 106,12; 109,83; 126,1; 135,27; 168,47, 169;8; 242,9. Ao todo 
9 vezes. A comparação com o vocabulário do Padre Colin seria interessante. «Filhos», 
«Mãe» retornam muitas vezes aos lábios. Acho que não empregou a expressão «Mãe 
comum».
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a peito de partilhar sua convicção com os correspondentes, sobretudo com 
seus religiosos.

Maria, para ele, era mãe e não podia falar dela sem ter em mente 
toda a família de Maria, todos seus «filhos». Traduzia isso nas cartas pelo 
emprego de «filhos de Maria» no plural ou fazendo preceder a palavra 
«mãe» por «nossa»: «nossa boa Mãe» ou «nossa Mãe comum».

Uma das conseqüências que deduzia era a necessidade de recorrer sem
pre a Maria e de ter confiança sem limites em sua intercessão, como mui
tas passagens das cartas o evidenciam (7).

Outra conseqüência advém do fato que tendo a mesma Mãe, os Pe
quenos Irmãos de Maria devem ter o mesmo coração e a mesma alma. 
Isto está explicitado de maneira particular na carta ao Ir. Denis que aca
bamos de ver (168,47).

Podemos acrescentar, visto a repetição das citações do documento 9 
ao documento 317, sobre um total de 339, que esta preocupação de hon
rar Maria como Mãe foi uma constante de sua vida, pelo menos nos últi
mos doze anos.

A pergunta que se pode fazer é a seguinte: Qual o impacto dos ensi
nos do Fundador sobre os discípulos?

E um estudo por fazer. Digamos simplesmente que as duas últimas 
expressões citadas acima aparecem com frequência nos escritos do Irmão 
Francisco (8). Apresentamos duas citações que nos servirão de conclusão.

Em 6 de junho de 1840, depois de ter anunciado a morte do «bom 
Padre Superior», O Ir. Francisco acrescenta: «Cabe-nos agora recolher e 
seguir com cuidado suas últimas instruções, fazê-lo reviver em cada um 
de nós imitando-lhe as virtudes que nele admiramos e nos agrupar, mais 
do que nunca, ao redor de NOSSA BOA A TERNA MÂE» (CSG I p. 
41).

Em 8 de setembro de 1840, na circular convidando os Irmãos para 
o retiro, a primeira vez que escreve em lugar de Marcelino Champagnat, 
o Ir. Francisco evoca-lhe a lembrança: «Ele estará no meio de nós por 
seu espírito ex ousamos esperar, pela eficácia de seu crédito junto a NOS
SA BOA MAE COMUM» (CSG I p. 43).

(7) O estudo deveria ser feito. Ver no índice temático a palavra «Maria» (L.P.C.2, 
p. 657).

(8) Ver em particular a circular de 22/4/1843 (CSD I p. 73), a de 31/7/1847 (CSG 
I p. 122) e a de 2/2/1858 (CSG II p. 314).
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PRIMEIRA CABEÇA DE PONTE 
DOS IRMÃOS MARISTAS
NA CAPITAL IMPERIAL

Ir. Roger STIRN

O ano de 1848 verá surgir o fantasma agitado da república, que será 
proclamada em 24 de fevereiro. Carlos Luiz Napoleão Bonaparte será eleito 
presidente e permanecerá como tal durante três anos. Restabelecerá o Im
pério em 1852. Um plebiscito ratificará a decisão. Entre os Irmãos de 
Maria, a esperança do reconhecimento civil revive com o novo presiden
te. Em fins de fevereiro, o Irmão Francisco escreve ao conde Montalem- 
bert que, na resposta, lhe garante das boas intenções que o Ministro da 
Instrução Pública, Sr. Falloux, manifesta. Convida-o mesmo a remeter ao 
Ministro as peças úteis para a constituição do dossiê. Assiste-se então a 
um verdadeiro assalto da parte dos Pequenos Irmãos de Maria.

Carta circular é enviada aos bispos. O Irmão Luís Maria dirige aos 
deputados e a diversos homens influentes uma solicitação impressa pedin
do apoio favorável à autorização legal do Instituto... O Irmão João Batis
ta está em Paris, segue os trâmites mantendo Hermitage informada. Em 
24 de fevereiro de 1850, o Irmão Francisco chegará também em Paris 
para tentar apressar o andamento do processo. Terá a consolação de ver 
votar, em 15 de março, a Lei Falloux, favorável ao ensino católico. Em 
Janeiro de 1851, o Irmão Francisco pede, em carta ao Reitor da Acade
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mia do Loire, em Montbrisson, a gentileza de prestar-lhe apoio para nosso 
caso da autorização legal... Envia-lhe igualmente um extrato das delibera
ções do conselho geral desse departamento em favor da congregação. No fi
nal do mês, remete a Monsenhor Parisis, bispo de Langres e representate 
na Assembléia Nacional, o requerimento endereçado ao Sr. Ministro da Ins
trução Pública e o memorando em apoio ao pedido de autorização.

Em 10 de fevereiro, o Irmão Francisco e o Irmão Luís Maria, como 
o Padre Champagnat e o Padre Chanut, 12 anos antes, vão a Paris com 
o objetivo de acelerar o curso do processo para a consecução da autoriza
ção legal. Ainda irão lá, em 3 de julho, e obterão o favor de ser apresen
tados ao Presidente da República, Napoleão Bonaparte, para lhe exprimir 
seu reconhecimento por ter-lhes deferido o pedido.

Já em março de 1841, o Irmão Luís Maria e o Irmão João Batista 
tinham-se encontrado em Paris com o arcebispo de Lião, a fim de prosse
guir o caso da autorização. Em 1844, respondendo negativamente, em nome 
do Reverendo Irmão Francisco para um pedido de fundação do Padre Oza- 
nam, S.M. em Paris, o Irmão João Batista confessa: «Desde muito tem
po, queremos ter um noviciado em Paris ou mesmo perto dessa grande 
cidade...».

Esses desejos realizar-se-ão em 1853, com a fundação de uma escola 
na paróquia de Santo Agostinho, 26 Rua da Pépinière. A paróquia fazia 
parte da diocese de Paris que se encontrava sob o báculo de Monsenhor 
Sibour.

O pároco, Augusto Bourgoing, nos fornece em carta escrita em 
26.8.1853, antes da chegada dos Irmãos, as componentes da miragem de 
perfeições que ele se apresta em acolher nos religiosos que lhe são prome
tidos para governar-lhe o orfanato para meninos. «Haveria necessidade de 
Irmãos capazes, bons administradores, competentes, econômicos, piedo
sos, excelentes professores, aptos aos serviços da igreja, solidamente pie
dosos e verdadeiramente dispostos a ajudar o pároco... Depois, se Deus 
nos ajudar, as coisas materiais nos adviriam de acréscimo».

Diversos Padres Maristas já colaboram com ele. Perece que estão na 
origem de nossa instalação em Paris, como insinua o Irmão Apolinário 
em carta da 5 de Janeiro de 1854: «Todos esses Senhores que conhecem 
o Pároco põem em dúvida que nos passamos sustentar em posição tão ruim 
e quase todos ao se condoerem conosco lastimam-nos e a nossa Sociedade 
por termos começado tão mal na capital. Falei ao Padre Capouillet e mes
mo ao bom Padre Laingné do que nos tinha dito em sua carta a fim de 
saber porque o Sr. Pároco não lhe escrevia. Eles não manifestaram vonta
de de ser imiscuir nesse assunto e, diversas vezes, ao querer solicitar-lhes 
conselho, contentaram-se em me excitar à paciência. Parece que agora, 
depois de nos colocar no balanço, querem deixar que nos balancemos».
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Se a caligrafia pode revelar a personalidade, a do Padre Bourgoing 
decifra-se particularmente nas pernas das letras, bem musculosas que do
minam ao se projetarem em linhas retas, evitando mais que possível as 
volutas em curvas. O autor dessa caligrafia devia ter braço, bom pulso 
e, provavelmente, certa rotundidade. Em 6 de dezembro de 1853, o Ir
mão Diretor, Irmão Apolinário, informa o Rev. Irmão Francisco da che
gada dos Irmãos em Santo Agostinho, Paris, onde o Pároco os recebeu 
«com muitas demonstrações de alegria». Após minuciosa descrição do «or
fanato» e de ter dado sua opinião pessoal sobre as possibilidades de dar 
bom andamento ao estabelecimento, deduz uma primeira conclusão e for
nece, em grandes traços, o esboço do Padre Bourgoing. «Esse Pároco que 
lhe pareceu tão bom, tão amável é o mais versátil, o maior empreendedor 
e o maior construtor que já vi na vida...».

Um mês mais tarde, o pároco pede ao Irmão Apolinário de ir ter com 
o Pe. Buquet, Vigário Geral, que acaba de escrever-lhe uma carta nesse 
sentido, exprimindo-lhe o espanto que os Irmãos de Maria tenham toma
do pé sem prevenir a autoridade diocesana... O Ir. Apolinário fez-se ad
vogado de defesa com aprumo e habilidade, tanto mais notáveis, que não 
tinha tido conhecimento prévio dos pontos de acusação que o próprio Vi
gário Geral lhe entregou cortesmente. Conseguiu tão bem convencer o Pe. 
Buquet que este acabou por descrever o quadro do pároco de Santo Agos
tinho, Pe. Bourgoing, «homem de imaginação muito forte, que era muito 
exaltado, muito intempestivo, muito empreendedor, que não era capaz de 
entender-se com ninguém...».

O Irmão Apolinário, querendo aumentar sua força de impacto, apre
senta uma visão de conjunto da administração do terrível pároco de San- 
.o Agostinho: «Pode ter a certeza de que faremos o possível para conten
tar o pároco, mas acredito que será muito difícil de satisfazê-lo, se puder 
julgar pela maneira como faz andar seus empregados, porque em três anos, 
já substituiu sete ou oito vezes o sacristão, os cantores e o dirigente do 
coral».

O pároco, por seu lado, também observava o Irmão: «Não se equi
voque, meu caro Superior, o Irmão Apolinário não é o tal que conheceu 
antes de chegada em Paris. O pesar de uma posição perdida, o aborreci
mento amarguraram-lhe o coração. Alguns dias depois de sua chegada, veio 
propor-me a partida. Solicitou-me que pedisse sua transferência; abandonou- 
se à tristeza e não se dirigu mais nem aos Padres nem a mim. Enviado 
para fundar um estabelecimento em Santo Agostinho, concentrou-se em 
Nossa Senhora das Vitórias, onde tem o confessor, dá instruções e en
controu amizades. Apesar do procedimento desleal para com os Padres 
e comigo, não lhe dirigirei nenhuma reprimenda. Não mostraria ao se
nhor o corpo de um menino coberto de hematomas por causa da surra 
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recebida do Irmão; a lista de suas despesas (...). Deixo à graça de Deus 
o cuidado de esclarecê-lo a respeito dele e o meu. Como lastimo os bons 
Irmãos colocados sob a direção de tal homem...». «...Desejo que o regula
mento impresso seja seguido, que um Irmão dirija as cerimônias a cargo 
dos meninos; que eles cultivem o canto; que os Irmãos se confessem a 
seu pastor, extraordinariamente, aos Padres. Pode estar persuadido de que 
me esforçarei em conduzi-los pela via dos preceitos e dos conselhos evan
gélicos...».

Esse dinamismo o levava a cóleras muito santas!... como narra o Ir
mão Sabas, vice-diretor da escola, em uma carta ao Rev. Irmão Superior. 
«Da parte do Irmão Diretor, venho relatar-lhe uma cena quase trágica quan
do o Sr. Pároco quis novamente fazer levantar da cama, às 20h20, os me
ninos para que fossem ensaiar canto com as moças do coral. Veio em pes
soa buscá-los muito zangado e furioso. O Irmão Diretor disse-lhe do leito 
em que se encontrava (...) da maneira mais honesta e cortês possível que 
não convinha fazer as crianças correr de noite, que isso perturbaria os 
outros quando regressassem para ir à cama e que seria melhor fazer os 
ensaios no horário indicado para isso. Eu que estava presente, disse-lhe 
também que isso me importunaria muito porque seria obrigado a esperar 
os meninos até às 22h30 e mais tarde, talvez, para ajudá-los a deitar-se; 
que era obrigado a levantar-me por primeiro, na manhã seguinte, para 
acordá-los. Voltando-se para mim, disse que não tinha de me intrometer 
em nada, que era um desonesto, um insolente e que se admirava que meu 
Superior, que estava presente, não me reprendesse por minhas insolên
cias... Se após essa agressividade e essa humilhação que nos impôs peran
te o dirigente do coral, ao lado dos meninos que acabavam de deitar-se 
e que ainda não estavam adormecidos, tivesse ele se contentado de rela
tar seu grande feito de armas apenas a todos os que se encontravam no 
presbitério, mesmo às empregadas, mas foi repetir o sucedido às moças 
do coral que se tinham reunido para cantar, na capela de São João...».

Em sua carta de 6 de fevereiro de 1854, o Irmão Apolinário acha 
bom informar ao Rev. Irmão Francisco o tamanho do poder autoritário 
do Padre Bourgoin: «Anteontem, de noite, o Sr. Pároco quis ainda, em 
absoluto, que os meninos fossem cantar, às 20h30 da noite, na capela com 
as meninas das freiras e as moças que cantam na igreja. O Irmão foi obri
gado a permanecer acordado até às 22h30 para cuidar dos meninos e levá- 
los ao dormitório. Estou resolvido a não mais cedê-los, porque não con
vém que nossos alunos e ainda menos os Irmãos estejam no meio de to
das essas pessoas, sobretudo às dez horas da noite.

Já que estou no assunto, vou narrar-lhe outra pequena cena, mas desta 
feita é trágica e, embora não sejamos nós os atores nem espectadores, po
derá sempre edificá-lo e informá-lo cada vez mais da regularidade, ordem, 
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disciplina, compostura, cortesia, condescendência, caridade e sobretudo o 
bom espírito que rege, age, anima, dirige, governa, reina entre os admi
nistradores e os administrados na paróquia de Santo Agostinho.

Faz poucos dias, o Padre Collardet, um dos coadjutores, varria seu 
quarto. O empregado do Sr. Pároco recebe 5 francos por mês para execu
tar esse serviço. Aconteceu que o funcionário passasse pelo corredor e ad
vertiu: «Senhor Padre, feche a porta para não lançar o pó no corredor». 
O Padre respondeu-lhe que fecharia a porta quando quisesse e que nada 
tinha que ver com isso. O empregado de novo: «Feche a porta, ordeno- 
lhe». O padre: «Não a fecharei». O criado: «O senhor vai fechá-la». O 
coadjutor: «Não a fecharei». O empregado: «Eu lhe digo que a feche, o 
senhor é um vilão, um porcalhão, etc. etc.». Enfim depois de ter enchido 
de vitupérios e de injúrias o pobre do coadjutor, caiu-lhe por cima e deu- 
lhe uma surra tremenda, depois de tê-lo derrubado e lançado ao chão, 
ainda mais, agarrando-o pelo pescoço o apertou de tal modo que quase 
o estrangulou. No dia seguinte ainda viam-se marcas dos dedos. Dizem 
que o Pároco e a empregada riram-se a valer dessa bela tragédia. Mas o 
pobre coadjutor, não riu, não. Depois de livrar-se das mãos do agressor, 
foi imediatamente ao arcebispado para dar queixa e mostrar os ferimentos...

Devo dizer, para sua tranqüilidade, que nosso relacionamento com 
ele não sofreu nada ainda. E verdade que não vem visitar-nos e nós va
mos o menos passível. Procuramos fazer tudo que depende de nós para 
contentá-lo e conservar por mais tempo possível a boa harmonia e a união 
que devem reinar entre ele e nós. Devo dizer ao senhor que estou bem 
decidido a não me deixar levar e conduzir como uma máquina, um autô
mato, nem ficar uma ventoinha, e que se... não darei garantia de poder 
sempre suportar as maneiras duras, caprichosas e bizarras de que dá 
provas...».

O passado pitoresco do Irmão devia não deixar dúvidas ao Rev. Ir
mão Francisco. Colocado em Saint-Didier-sous-Rochefort, um incêndio ir
rompe no bairro e desencadeia no Irmão Apolinário um frêmito de gene
rosidade que o leva, armado de um machado, sobre o telhado de uma ca
sa em chamas da qual quer salvar parte do madeirame. Ao perceber que 
as chamas o cercam, a batina já presa do fogo, não perde a cabeça, pula 
de uma casa para o outra até o outro lado da rua... Esse feito concedeu- 
lhe reputação sólida na comuna e vizinhanças, (ver Cartas de Marcelino 
Champagnat 2. Repertórios). Ecônomo em Vauban a partir de 1846, al
gum tempo depois da Páscoa de 1846 «indo a Clayette, de carroça com 
seu padeiro, este ao incitar o cavalo, o animal pôse-se a disparar numa 
ladeira abaixo. Assustado, o Ir. Apolinário quis saltar e foi cair num ro
chedo, fraturando-se diversos membros. Socorrido inconsciente, foi leva
do à casa canônica de Clayette, onde permenceu imóvel durante diversos 
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dias... Esse acidente o deixou marcado para o resto de seus dias» (AFA, 
212,54,12). Sem dúvida, foi necessário mais de ano para restabelecer-se. 
Em outubro de 1849, vai dirigir a escola de Neuville-sur-Saône durante 
4 anos...» (Cartas 2. Repertórios). Foi depois de Neuville que irá fundar 
Santo Agostinho, em Paris.

Nas cartas, o Irmão Apolinário fala muitas vezes do Irmão Maria Ju- 
bin, outro membro da comunidade fundadora. Em 24 de janeiro o des
creve assim no tocante à eficiência: «Compreenderá que o Irmão Maria 
Jubin não toca em nada e se contenta em dar com muita fleugma o pri
meiro curso que tem 8 alunos. Acredito que faria bem de proibir-lhe de 
trabalhar na composição de seus cânticos que nunca produzirá nada de 
bom e que lhe ocupam todo o tempo». Foi este o Irmão que, em 1839, 
tinha acompanhado o Padre Champagnat e o Padre Chanut na ida a Pa
ris para que aprendesse a litografia.

Na primeira carta expedida de Santo Agostinho, Paris, depois de ter 
traçado um quadro comovente da exigüidade dos locais postos à disposi
ção do estabelecimento denominado orfanato, o Irmão Apolinário conclui: 
«Em resumo, parece-me que com um local como o que temos, não pode
mos receber senão externos e seguir em tudo o regulamento dos estabele
cimentos ordinários. Até lá, parece que a Providência o quer também, por
que até agora temos apenas os 22 coroinhas que são completamente gra
tuitos e aos quais fornecemos tudo. Todos os pais que se apresentaram 
para matricular pensionistas, depois de ter visitado o lugar, não disseram 
nada, mas também não regressaram e fizeram muito bem. Muitos temem 
também misturar os filhos com os coroinhas que não são, com efeito, o 
que há de melhor porque segundo diz o ditado: polisson comme un cler- 
geon (moleque como coroinha) é bem verdadeiro. Enfin, até hoje nossa 
casa é nada mais nada menos do que local onde se realiza o ensaio de 
cantos (como se diz), ou um coral onde os alunos são quase continuamen
te perturbados pelos ofícios da igreja...».

«Aos domingos e festas, somos obrigados a permanecer quase todo 
o dia na igreja porque o Sr. Pároco quer que um Irmão, revestido de so- 
brepeliz, vigie os coroinhas como mestre de cerimônias durante todos os 
ofícios que se sucedem quase sem interrupção, desde às 6h30 da manhã 
até às 21h30 da noite; que os outros vigiem da tribuna o coro, composto 
de uma dezena de cantores e alguns de nosso meninos...».

Santo Agostinho, Paris, sofre um choque sério no encontro entre duas 
personalidades fortes: a do Irmão Apolinário e a do Padre Bourgoing. Es
te, em particular, revelava-se de forma extremamente nítida por uma psi
cose de hiperorganizção na administração da paróquia. Folhetos volantes 
descreviam todas as obras, nos mínimos detalhes de fundação e padroni
zação, tudo regularmente programado; condições de admissão, preços das 
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pensões, vantagens, observações avisos. Por exemplo, a casa de educação 
para meninos, dirigida pelos Irmãos de Maria, Pensionato Amelin, 26, Rua 
da Pépinière, ao lado da agreja Santo Agostinho, vem esboçada em seis 
pontos que podem ser completados por «amplas informações», mas para 
isso, é preciso dirigir-se do meio-dia às duas horas da tarde, na Rua da 
Pépiniére, 26, e tratar com a Irmão Diretor.

A vida paroquial propriamente dita está circunscrita e minuciosamente 
descrita em todos os usos num folheto especial. Sermões, instruções, ho
mílias, leituras e explicações, meditações, exortações, missas solenes, mis
sas ordinárias, Vésperas, Bênçãos, Procissão do Santíssimo, Completas, so
licitação de ofícios, casamentos, enterros e aniversários, o sistema de pro
ceder na diocese e papel do confessor, a maneira de conduzir-se fora da 
diocese, as confissões, os cuidados para com os indigentes, os doentes po
bres, os catecismos, o retiro para a primeira comunhão, a confraria do 
Sagrado Coração, a confraria do Santo Rosário, a Associação, a Obra dos 
pobres visitados a domicílio, a Pequena Obra dos pobres, a Obra do En
fermos de S. Vicente de Paulo, a Obra da Propagação de fé e da Santa 
Infância, a Biblioteca paroquial, a Casa de socorros e escolas, Oficinas 
e ateliês de aprendizagem para as jovens, a Grande Conferência de S. Vi
cente de Paulo, a Pequena Conferência de S. Vicente de Paulo, o Traba
lho em favor dos pobres pelas senhoras da paróquia, as lições de música 
sacra. Um folheto especial detalha a organização dos catecismos.

Como poder-se-á acreditar que a economia da casa de educação para 
os jovens pudesse eximir-se da escrupulosa atenção do Padre Bourgoing? 
Foi mesmo (a assim denominada) defeituosa gestão do Irmão Apolinário, 
bode emissário, que o intempestivo pároco invoca para significar aos Ir
mãos sua dispensa, em maio de 1855.

Retirados da carta n. 606.058.29, conservada nos Arquivos de Ro
ma, as passagens seguintes são significativamente mordazes: «Não deve
rão ser pagas por mim senão as dívidas por mim aprovadas e feitas nos 
fornecedores que terei designado, as outras ficarão a cargo dos Irmãos...».

«Ficará combinado que serão mantidos na casa 75 pensionistas pelo 
menos. Atingida esta cifra, o número de Irmãos poderá ser elevado para 
7 que por ano receberão 300 francos de pensão para viagens, roupas e 
despesas pessoais, para: livros, remédios, médico, relógios, etc...».

A carta n. 606.058.12, do Irmão Apolinário, traz a seguinte infor
mação complementar: «...Ele não quer nos comprar nem camisas, nem len
ços de bolso, nem bonés para a noite, etc. Pretende, sustenta, quer que 
tudo isso corra por nossa conta. Diz que se encarregou de nos alimentar, 
de lavar nossa roupa, mas que não está encarregado de nos fornececer pe
ças de vestuário; que isso não consta nas condições de fundação. Para 
provar-lhe que ele nos devia dar, apresentei-lhe uma lista do mobiliário 
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e fiz-lhe ver que a roupa estava incluída aí e que, em toda a parte nos 
era dada, que em nenhum estabelecimento a roupa era pessoal... Apesar 
de todas estas razões, persistiu em não querer no-las fornecer...».

Contudo, dará direito às reclamações dos Irmãos e sobretudo a do 
Irmão Francisco, porque escreve na carta n. 606.058.19. «A questão das 
camisas, lenços, livros foi resolvida. Foram compradas boas peças de pa
no, lenços que foram postos à disposição do Irmãos. Para os livros, será 
dada a importância que foi pedida: 130 F...».

Os Irmãos também foram obrigados a aceitar a tutela da tesoureira 
e da secretária das Senhoras da Caridade da paróquia, como o Irmão Apo- 
linário informa na carta n. 606.058.13, escrita ao Irmão Francisco. «Faz 
três semanas, o Sr. Pároco veio ter comigo e me disse: Traga suas contas 
e acompanhe-me. Conduziu-me à tesoureira e à secretária das Senhoras 
da Caridade e lá, depois de ter revisado, examinado e criticado minhas 
contas, e, sobretudo achado que tinhamos gasto demais para a alimenta
ção, elas decidiram que, no futuro, a senhora tesoureira nos compraria 
tudo o que necessitássemos, e, que todas as vezes que tivéssemos necessi
dade de alguma coisa, deveriamos escrever-lhe para pedi-la...».

Esta confidência do Irmão Apolinário conclui por esta confissão: «Que 
é que o senhor quer, Deus está me castigando por todos meus pecados. 
Gostava de correr e me fez rengo. Talvez tenha gasto muito dinheiro, 
quando o tinha em profusão e em abundância, hoje, ele me falta até para 
o necessário e, quando o tenho, apenas me atrevo a gastá-lo para coisas 
indispensáveis de medo que me digam que estou gastando demais...».

No entanto, em 20 de maio de 1854, antes de encerrar a 3o e últi
mo sessão do II Capítulo Geral, o Rev. Irmão Francisco pede e obtém 
um terceiro Assistente. O Irmão Pascal é eleito e encarregado da Provín
cia do Norte. Em Santo Agostinho, inicia um novo ato, o último e será 
muito breve, como se verá. O Irmão Pascal escreve de Paris ao Rev. Ir
mão Francisco. «O assunto de Paris é ainda conciliatório, mas eis em que 
condições pelos menos.

Io O Irmão Apolinário e o Irmão Sabas seriam transferidos ime- 
diamente.

2o O Pároco seria propriamente o diretor da casa e poderia, confor
me as necessidades, dispor dos alunos e mesmo um pouco dos Irmãos.

3o O regulamento do dia ficaria à disposição do Sr. Pároco que po
deria modificá-lo quando julgasse oportuno.

Agora dar-se-iam as aulas das 5h30 às 8h00 de manhã e das 17h00 
às 19h30 da tarde. O resto do dia seria empregado seja para o estudo, 
seja para a música. Os Irmãos que não lecionassem, alguns vigiariam os 
meninos e os outros fariam diversos exercícios ou estudos...». «...Veja em 
que ponto estamos. Fazer o quê? Meu parecer é de que nos retiremos!».
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O Padre Lagniet, da comunidade dos Padres Maristas da paróquia 
de Santo Agostinho, escreveu em 25.02.1855 ao Rev. Irmão Francisco: 
«Toda a questão entre o Sr. Pároco e os senhores parece reduzir-se a es
tas duas questões: Querem consentir em ter em Paris, uma escola ou um 
pensionato normal com uma escola? O Sr. Pároco vai desistir de lhes pe
dir conta dos estudos dos alunos e de sua educação?».

Com o correr do tempo, as coisas continuam a piorar. Em 4 de mar
ço de 1855, o Irmão Apolinário confia em carta ao Rev. Irmão Francisco 
«O bom Padre Girard disse-me ontem depois de ouvir-me em confissão: 
Sabemos de boa fonte que o Pároco procura substituí-los. O bom Padre 
me encarregou de avisá-lo, mas não confiar-lhe de onde veio a in
formação...».

Em 26.02.1855, num post scriptum, pode-se ler o que segue: «Aca
bo de receber uma carta do R. Pe. Lagniet na qual me previne que o 
bom Pe. Girard não virá mais nos confessar até nova ordem, por causa 
das dificuldades que o Sr. Pároco lhe opõe. Esse bom Padre veio dizer- 
nos que continuaria atendendo nossas confissões, mas que seria necessá
rio ir na casa dele ou das Irmãs da Visitação onde ele confessa e que não 
fica longe de nós».

Outras provações pesavam sobre os Irmãos. Em outubro de 1854, 
um pensionista, dentro de 12 horas, morreu vítima do cólera. Era filho 
de um antigo conselheiro da corte imperial de Guadalupe.

Em 8 de março, dois meses antes do desfecho, o Irmão Apolinário 
anuncia ao Rev. Irmão Francisco a morte de outro aluno que a febre ti- 
fóide levou.

Em seguida, assistimos às duas últimas cenas do último ato. Em 8 de 
maio de 1855, o Pe. Bourgoing escreve ao Irmão Francisco uma carta não 
muito longa sobre a retirada dos Irmãos: «Acabo de expor-lhe a relação de 
nossas despesas desde novembro de 1853, durante 17 meses, numa casa já 
fundada e habitada por nossas Irmãs, 250 externas e 25 pensionistas.

Despesas gerais pagas 36.534,05
Despesas a pagar perto de 4.000,00
Receitas gerais das pensões 17.932,85

Déficit dos 17 meses 22.601,20

Este é nosso passado, eis nosso futuro: redução do número de alu
nos pelo Irmão Assistente. Esse número não poderia, conforme ele, ultra
passar de 50. Impossibilidade para mim de reduzir as despesas porque me 
exclui de qualquer participação na administração da casa. Aumento atual, 
em Paris, de mais de um terço, dos gêneros, roupas e toda espécie de 
fornecimentos...
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Neste estado de coisas, devo cumprir um dever penoso. Vou 
encarregar-me, a partir de 21 de maio, da administração de minha casa, 
nela vou-me mudar com um eclesiático, dois leigos e minhas empregadas... 
No que refere aos Irmãos, é minha intenção continuar a pagá-los durante 
todo o mês de maio e mesmo além se o exigir. A partir de 21 de maio, 
gostaria de estar sozinho no estabelecimento junto com meus auxiliares. 
No presbitério, contudo, acharão quem os cuide, minha mesa, camas, até 
que os chamar de volta.

Seria melhor deixá-los em Paris e confiar-lhes a missão de fundar, 
por conta dos senhores e de maneira completamente independente, segundo 
o regulamento que lhes é próprio, um pensionato, seja em minha paró
quia, seja alhures...».

Nesta carta, a mudança dos termos e do modo de tratar expressa e 
significa a ruptura. De Sr. Superior de antes, o Irmão Francisco será ape
nas designado nestes termos condescendentes: «Meu caro Irmão«.

Quais as reações do Irmão Pascal? «Consultei no que se refere a nos
so contrato, estamos em nosso direito, o Sr. Pároco não pode de um dia 
para outro nos expulsar. É necessário tempo conveniente como 6 meses, 
um ano... Eis meu pensamento: temos duas maneiras de conservar o lu
gar ainda alguns meses. A primeira é a mais digna e mais nobre é de fa
zer valer nosso direito (O Sr. Pároco zomba de agrados. Um fato para 
comprovar. No dia da primeira comunhão, fiz conduzir os meninos pelos 
Irmãos até ele para agradecer-lhe, e me repreendeu como si fosse uma adu- 
lação fora de propósito). A segunda, é de curvar-se a todos os seus capri
chos até que possamos dizer-lhe adeus... Nestas duas hipóteses, é impos
sível que o irmão Apolinário continue por mais tempo, fiz com que se 
retirasse junto dos Padres enquanto aguardamos suas ordens...».

Depois, é o fim. Cede a primeira cabeça de ponte dos Pequenos Ir
mãos de Maria, em Paris. Em 18 de maio de 1855, o Irmão Pascal escre
ve de Breteuil onde acaba de chegar ele e os Irmãos de Santo Agostinho. 
Partiram depois de ter assistido missa em N.S. das Vitórias e ter recebi
do a bênção do venerando Padre Desgenettes.

«Sua carta de hoje de manhã, que recebi antes de sair de Paris, causou- 
me um pouco de pesar, mas consolei-me depressa, porque penso que, se 
o senhor tivesse estado em meu lugar, teria de melhor jeito, certamente, 
feito o que acabo de fazer, reservo-me fornecer-lhe todos os pormenores 
de viva voz».

O primeiro estabelecimento em Paris tendo gorado, o ano seguinte 
verá realizar-se nova tentativa que corresponderá plenamente às expec
tativas!

Sigamos os que sairão ilesos de Santo Agostinho. O Irmão Apoliná
rio cruzará a fronteira par ir fundar na Bélgica a escola de Fleurus, em 
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Io de fevereiro de 1856. Assumirá a direção até as férias de verão, de
pois regressará à França e o reencontraremos em Saint-Pol-sur Ternoise 
«Era o mal do país, ou então a situação apresentava-se difícil ou ainda, 
foi um chamado dos superiores?» (História da Província Bélgica-Holanda 
por F.A.C.).

O Irmão Sabas trabalhará em Breteuil de maio de 1855 a setembro 
de 1856, depois em Beaucamps, de setembro de 1856 a setembro de 1857. 
A seguir, trabalhará um ano em Paris-Plaisance para regressar a Breteuil 
que não deixará senão em 1859. Essa vida nômade ficará mais sedentária 
em Airaines que fecundará com seu trabalho de 1862 a 1879.

Enfim uma última palavra sobre o ator número um da epopéia, o 
Irmão Apolinário, do qual o Padre Champagnat se ocupou de maneira par
ticular quando, escapou do serviço militar, refugiado e doente em St-Paul- 
-Trois-Châteaux. Deixou St-Pol-sur-Ternoise em setembro de 1857 e vol
ta a Saint-Dodier-sous-Rocheforte onde permancerá até setembro de 1859. 
A partir dessa data, o conjunto de suas atividades tomarão maior ampli
dão. O Ir. Apolinário trabalhará em Perreux de setembro de 1859 a se
tembro de 1866. Ficará destinado a 1’IIermitage de setembro de 1866 a 
março de 1869. Em seguida retormará a direção de St-Didier durante uma 
ano e deverá, desde 1870 resignar-se ao repouso em Hermitage onde morre 
em 17.09.1880. Não se poderia imaginar melhor epitáfio do que este: 
«Combati...».
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Instrução sobre o Rosário

Extraído do manuscrito AFM, 134.090.00. Folheto do 8 páginas, 
de 13,5 x 20, escrito em 5 páginas; na última página figuram três 
operações aritméticas muito simples que não têm relação com o 
texto.

Dos dois sermões ou instruções sobre o Rosário, escritos pelo Padre Champag
nat, dos quais temos o original, este parece ser o primeiro, cronologicamente, e po
de ser o projeto do segundo elaborado melhor, com caligrafia mais cuidada.

Este primeiro texto está reproduzido abaixo respeitando a ortografia o mais 
fielmente que possível. Assim, achar-se-ão termos como «mistério», «Egito» escritos 
uma vez de um jeito e outra, de outro. Esta particularidade foi respeitada para mostrar 
que o texto foi redigido às pressas. Para melhor compreensão, contudo, palavras ou 
letras que faltam no original, foram colocadas entre parênteses. A pontuação no texto, 
exceptuado o ponto no fim de algumas frases, é totalmente inexistente, mas foi acres
centada.

O gênero deste escrito situa-se entre a palestra e a instrução familiar. Da pa
lestra tem maneiras e fórmulas estereotipadas que se encontram nos sermões da época, 
como a pequena oração depois do enunciado do plano e antes da entrada no assun
to; a chamada à atenção da linha 33, as frases interrogativas, etc... O restante é 
proferido muito simplesmente. No entanto, qui e acolá, existe a procura de um es
tilo em que a espontaneidade cede lugar ao artifício, como no parágrafo primeiro.

E claro que o coadjutor de La Valia se dirige aos membros da «Confraria do 
Rosário», mas talvez com a presença de outros paroquianos e paroquianas como o 
fim de atraí-los. A exposição é rápida, o que faz pensar que se trata antes de um 
esboço que o orador desenvolverá conforme a inspiração do momento. E também 
o que explica a ausência de peroração.
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Ad majorem Dei gloriam et honorem V.M.
Mansit autem Maria cum illa. St Luc 1 56
La Saint(e) Vierge demeura avec elle

M.f. Je ne veut point ici vous faire 1’histoire de ce temps mal- 
heureux ou 1’Eglise puissament attaqué par une secte impie: la secte 
des Albigeois, la Ste Vierge sucita St. Dominique qui en instituant 
la dévotion du St Rosaire ramena au sein de 1’Eglise des milliers 

5 d’hérétiques; ce fut encore par cette dévotion qu’on arrêta les progrès 
des turcs ennemis jurés de 1’Eglise, je veux seulement vous apprendre 
ce que c’est que la dévotion du St. Rosaire.

Quels sont les devoirs des confrères du St Ro(saire?) 
Avantages de la dévotion au St Ro(saire).

10 Mais avant d’entrer en matière, implorons mes ch.f. le secour de la 
très Sainte Vierge en lui disant avec 1’ange Ave Maria

Qu’est-ce donc, mes chers frères, que le St Rosaire?
Le rosaire est une dévotion établit pour honorer Notre Seigneur Jé- 
sus C. et sa sainte Mère. Cette dévotion consiste à réciter cent cin- 

15 quante fois la salutation angélique et quinze fois l’oraison dominicale 
en y ajoutant une courte méditation des principaux mistères de la 
vie, de la mort et de la gloire de Jésus et de Marie.
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O certo é que não é possível datar o texto. No entanto, parece ser, do começo 
do ministério de Marcelino Champagnat, porque não tem ainda a experiência e a 
audácia que demonstrará no segundo texto, ao tratar do mesmo assunto.

Observar-se-ão algumas idéias que podem apresentar interesse particular com 
referência ao autor: o primeiro lugar atribuído, segundo a sã teologia, a Jesus Cristo 
nessa oração marial; a insistência na meditação do mistérios; a justificação da repe
tição das mesmas fórmulas a exemplo de Jesus, que devia testemunhar diversas ve
zes, durante o dia, nos encontros eventuais, o amor que tinha para com a mãe. Pa
ra convencer e arrastar, é necessário dar razões e propor coisas simples, sem ceri
mônias e com familiaridade.

Ad ma] orem Dei gloriam et honorem V.M.
Mansit autem Maria cum illa. St Luc 1 56
La Santíssima Virgem ficou com ela

Estimados irmãos, não quero aqui relatar-lhes a história dos tem
pos infelizes em que a Igreja, atacada com força por uma seita ím
pia: a seita dos Albigenses, a Santíssima Virgem suscitou São Do
mingos que, ao instituir a devoção do santo Rosário, reconduziu ao 

5 ao seio da Igreja milhares de hereges. Foi ainda por essa devoção 
que foi detido o progresso dos turcos, inimigos jurados da Igreja. Que
ro apenas ensinar-lhes em que consiste a devoção ao santo Rosário.

Quais são os deveres dos membros da confraria do santo Rosário? 
As vantagens de devoção ao santo Rosário.

10 Antes de entrar no assunto porém, imploremos, caros irmãos, o so
corro da Santíssima Virgem recitando com anjo a Ave Maria

O que é, prezados irmãos, o santo Rosário?
O Rosário é devoção estabelecida para honrar Nosso Senhor Jesus 
Cristo e a Santíssima Virgem. Essa devoção consiste em recitar cento 

15 e cinqüenta vezes a saudação angélica e quize vezes a oração domi
nical, acrescentando breve meditação dos principais mistérios da vi
da, morte e glória de Jesus e Maria.
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Le Saint Rosaire est divise en trois part(ies) pour honorer la vie 
de notre Seigneur J.C. en trois états diférents: son enfance, sa mort 
et sa gloire. Chaque partie contient cinq mistères.

La première partie contient les mystères joyeux, qui sont: Io 
1’annonciation de la Ste Vierge, 2o sa visitation, 3o la naissance de 
J.C., 4o la présentation au temple, 5o la joie qu’eu(t) la Ste Vierge 
de trouver son divin fils quand (elle) le perdit à l’âge de douze ans.

La seconde partie du Rosaire comprend les mystères douloureux, 
savoir: 1’agonie de Jésus au jardin des olives, sa flagillation, son 
couronnement d’épinne, son portement de Croix et son crucifiment.

La troisième partie rappelle les mystères glorieux: Io La résur- 
rection de notre Seigneur J.C., Son ascension, La descente du St. 
Esprit, L’assomption de la Ste Vierge, Son couronnement dans le Ciei.

Quelles sont les devoirs du St Rosaire (?)
Les voici, confrères n’en perdez rien, je vous en suplie.

Le premier de vos devoir est de réciter toutes le semaine les 
quinze dixaines avec la méditation des Mystaires. Vous pouvez les 
réciter ou (en) un ou (en) plusieurs jours (1).

Mes chers f. combien est relevé 1’action que vous faite(s): Io 
vous faites ce que tant de S(aint)t(s) avant vous on fait, en un mot, 
vous dites ce (que) notre Seigneur Jésus C. a fait. Consolez vous ames 
pieuses quand vous ne feriez que dire votre Rosaire vous seriez sain- 
tement occupées Vous dites quelque fois: je suis une pauvre ignorante, 
je ne sais rien, je ne sais ni lire, ni écrire, je ne sais que dire mon 
chapellet. Pensez vous que ce soit peu de bien dire votre chappe- 
Iet(?). C’est faire ce qu’a fait la meilleure partie de sa vie notre Seig
neur Jésus Christ, car mes ch.f. que faisoit notre Seigneur Jésus 
Ch. en Egipte les 7 premières années de sa vie et depuis a Nazaret 
pendant 23 ans(?) 11 faisoit ce que nous faisons quand nous disons 
le chapelet. Faites bien attention que je ne dit pas qu’il disoit son 
chapelet, mais je dis qu’il faisois ce que nous disons.
On demande quelque fois qui a fait l’Ave Maria. Quelques uns répon- 
dent que c’est 1’arcange Gabriel. C’est lui qui le premier l’a prononcé, 
mais ce n’est pas lui qui en est 1’auteur; c’est Dieu même qui l’a 
composé, c’est le Père Eternel, c’est lui qui I’a mis a la bouche de 
1’Archange.

Que faisoit donc N.S.J.C. en Egypte? II ne disoit pas l’Ave Mar
ia, mais il faisoit par action ce que nous disons quand nous disons
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O santo Rosário divide-se em três partes para honrar a vida de 
Nosso Senhor J.C. em três estados diferentes: a infância, a morte

20 e a glória. Cada parte contém cinco mistérios.
A primeira parte encerra os mistérios gozosos, que são: Io a 

anunciação da Santíssima Virgem, 2o a visitação, 3o o nascimento 
de J.C., 4o a apresentação no templo, 5o a alegria da Santíssima Vir
gem ao encontrar o filho de doze anos de idade, depois de perdido.

25 A segunda parte do Rosário compreende os mistérios dolorosos, a 
saber: a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, a flagelação, a co
roação de espinhos, a subida ao Calvário com a Cruz às costas e a 
crucifixão.

A terceira parte lembra os mistérios gloriosos: Io A ressurrei-
30 ção de Nosso Senhor J.C., a ascensão, a descida do Espírito Santo, 

a assunção da Santíssima Virgem, a coroação no Céu.

Quais são os deveres do santo Rosário?
Ei-los, estimados confrades, não percam nenhum, peço-lhes.

O primeiro de seus deveres é de recitar todas as semanas as
35 quinze dezenas com a meditação dos mistérios. Podem recitá-los num 

ou diversos dias (1).
Caros irmãos, quão grande é a ação que fazem: Io fazem o que 

tantos santos fizeram antes de vocês, numa palavra, dizem o que Nos
so Senhor fez. Consolem-se, almas piedosas, porque se apenas se

40 limitarem a recitar o Rosário, estarão ocupadas santamente. Às ve
zes dizem: Sou uma pobre ignorante, não sei nada, não sei nem ler, 
nem escrever, apenas sei recitar o terço. E acham que é pouco reci
tar o terço? E fazer o que Nosso Senhor Jesus Cristo fez durante 
a melhor parte de sua vida, porque, caros confrades, que fazia Nosso

50 Senhor Jesus Cristo no Egito, durante os 7 primeiros anos da vida 
e depois, em Nazaré, durante 23 anos? Fazia o que fazemos quando 
recitamos o terço. Prestem atenção que não digo que ele rezasse o 
terço, mas digo que fazia o que dizemos.
Pergunta-se, às vezes, quem inventou a Ave-Maria. Alguns respon- 

55 dem que foi ele quem a pôs nos lábios do Arcanjo.
O que fazia pois N.S.J.C. no Egito? Não tezava a Ave-Maria, 

mas fazia por ações o que dizemos quando recitamos: Ave, Maria...

(1) O autor no começo quis escrever: Podem recitar «cest» (dizaines. Depois o t 
de «cest», para evitar a repetição da palavra (dezenas) e colocou «les» por cima e riscou 
o «cest». No tocante à amissão do pronome «en» pode provir do fato que o autor mistu
ra duas idéias, a saber: 1 - podem recitá-las num dia da semana, não importa qual; 2 
- podem recitá-las todas no mesmo dia, num dia só.
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Je vous salue Maris et Jésus Christ ne la saluoit-il pas tous les ma- 
tins et les soirs et pendant la journée quand il la passoit(?) (2).

Avantages de la confrerie du St. Rosaire
Le Rosaire est une des dévotion des plus distingué dans 1’Eglise 

60 et une ou il y ait plus à gagner sans qu’il en coute rien. De quelque 
côté qu’on le considère, on reconnoit ses avantages et son exellence: 
Io C’est la Sainte Vierge qui l’a révélée et elle a pour objet J.C. 
et sa auguste Mère. Elle est composée par les prières les plus ex- 
cellentes et par la méditation des principaux mystère de la religion.
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Jesus Cristo não a saudava todas as manhãs e noites ou quando a 
encontrava? (2).

60 Vantagens da confraria do santo Rosário.
O Rosário é uma das devoções mais importantes na Igreja, uma 

com a qual podemos lucrar muito sem que seja muito difícil. De qual
quer lado que se a considere, reconhecem-se as vantagens e a exce
lência: Io Foi a Santíssima Virgem mesma quem a revelou e tem por 

65 objeto J.C. e sua augusta Mãe. 2o Compõe-se das orações mais ex
celentes e da meditação dos principais mistérios da religião.

(2) a passava = a encontrava, cruzava com ela.
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Sermão sobre a devoção do Rosário

Conforme o manuscrito do Pe. Champagnat em AFM 134.34.00. 
Folheto de 16 páginas, formato 22,5 x 18, de cor esverdeada. O 
texto se encontra nas primeiras 8 páginas, as outras 8 não têm na
da. Não há nem assinatura nem data.

O Pe. Champagnat dirige-se aos membros da Confraria do Santo Rosário. Após 
um preâmbulo, anuncia dois pontos: 1 - Em que consiste a devoção ao Santo Rosá
rio. Em primeiro lugar, mostra de onde provém essa devoção; os milagres que pro
duziu, como adveio o Rosário. 2 - O espírito dessa devoção: Não basta ser mem
bro, de levar o sinal exterior; é preciso viver em conformidade, isto é, imitar as 
atitudes e as virtudes de Maria.

O texto conclui bruscamente, sem conclusão. È prova de que não se trata aqui 
de um texto escrito para ser proclamado tal qual, mas de idéias principais que de
vem ser desenvolvidas. O que confirma esta hipótese é a falta de ligação entre as 
idéias em diversos lugares, como, por exemplo: 1.45; 56; 97. Uma prova a mais, 
a meu ver, são as invectivas da segunda parte: miseráveis hipócritas, — moças des
pudoradas,... dificilmente suportáveis em leitura fria, mas que podem ter sentido 
numa certa atmosfera e ditas com certa tonalidade.

Do ponto de vista das idéias, observa-se a insistência reiterada para conduzir 
a devoção do Rosário a Jesus, considerando Maria apenas como intermediária: imi
tar Maria é imitar a Jesus. O Santo Rosário é uma devoção em honra de N.S.J.C. 
Sem dúvida, esse conceito o terá explicado mais ainda no sermão seguinte que anuncia, 
mas que não chegou até nós.
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Beati qui costodiunt vias meas. Pro. C. 8,32.
Bienheureux ceux qui ne s’écartent point des voies que je leur ai 
tracées.
Ces paroles que 1’Eglise met dans la bouche de Marie, nous exhor- 
tent à etudier la conduite que cette Raine des Sts. a menée sur la 
terre.
Heureux en effet, qui imite Marie, puisque en 1’imitant il imite Jésus 
le roi et le premier modèle de toutes les vertus. La vie de la Ste. 
Vierge est une leçon universelle, car on y apprend de quelle manière 
il faut se comporter dans la prospérité, dans 1’adversité, dans la prière, 
dans le travail, dans les honneurs et dans les humiliations. Le prin- 
cipale bu de ceux qui sont agrégés au St. Rosaire doit être d’imiter 
Marie. Nous examinerons d’abort en quoi consiste la dévotion du 
St. Rosaire, en second lieu, qui sont ceux qui suivent 1’esprit de cette 
dévotion.
Vierge Ste. votre secour et vous, mes frères, votre attention (1).

La dévotion du St. Rosaire a été établie au commencement du tre- 
sième siècle, temps auquel la secte impie des Albigeois faisoit de 
grands maux à 1’Eglise. St. Dominique gémissant sur ces malheurs, 
cherchoit les moyens de les réparer lorsque la Ste. Vierge qui ne man
que jamais de secourir ceux qui ont le coeur droit, lui apparut dans 
la chapelle de N. Dame de P(r)ouille, l’an 1208 et lui prédit les mer- 
veilleux effets qu’auroit cette dévotion. En effet, au rapport des his- 
toriens du temps, cette dévotion eut de prodigieux effets.
Mais ce qui augmenta particulièrement cette dévotion, ce fut une 
victoire remportée par les chrétiens sur les infidels qui menaçoient 
d’envayr 1’Italie. Les chrétiens se voyant incapables de résister aux 
forces des Turcs sans le secour de Dieu obtenu par 1’intercession de 
Marie, Notre St. Père le Pape St. Pie 5, plein de cette confiance, 
envoya au chef de l’armée chrétienne un chapellet. Le général et toute 
son armée s’etant mis sous la protection de la Ste. Vierge, arbora 
sur ses étandards 1’image de la Raine des cieux avec le Rosaire. 
L’armée chrétienne combattant sous les étandarts de Marie, ne trouva 
aucune résistance. Une protection éclatante de la Mère de Dieu, un 
témoignage si authentique de la vertu des prières du St. 
Rosaire exigeoit de la reconnaissance; ce fut pour la témoigner que 
le St. Père le Pape institua la fête du St. Rosaire, sous le titre de 
Notre Dame de la Victoire qu’il fixa au premier dima(n)che d’octo- 
bre, jour auquel cette fameuse victoire fut gagnée.
Je ne veut pas ici vous parler des miracles sans nombre qui se sont 
oppérés par 1’intercession de notre auguste Raine, en conséquence, 
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Beati qui custodiunt vias meas. Prov. C. 8,32.
Bem-aventurados os que não se desviam do caminho que lhes tracei. 
Essas palavras que a Igreja põe na boca de Maria, exortam-nos a es
tudar o comportamento que essa Rainha dos Santos teve nesta terra. 
Feliz com efeito quem imita Maria, pois imitando-a imita Jesus, rei 
e primeiro modelo de todas as virtudes. A vida da Santíssima Vir
gem é uma lição universal, pois nela aprende-se a maneira de se com
portar na prosperidade, na adversidade, na oração, no trabalho, nas 
honras e nas humilhações. O principal objetivo dos que se agrega
ram ao Santo Rosário deve ser imitar Maria. Examinaremos primei
ramente em que consiste a devoção ao Santo Rosário, em segundo 
lugar, quais são aqueles que seguem o espírito dessa devoção. Vir
gem Santa vossa ajuda e vocês, meus irmãos, sua atenção.
A devoção do Santo Rosário foi estabelecida no começo do século 
treze, quando a seita ímpia dos Albigenses causava grandes males à 
Igreja. São Domingos, condoído dessas desgraças, procurava os meios 
de repará-las quando a Santíssima Virgem, que nunca deixa de so
correr aqueles que têm coração reto, apareceu-lhe na capela de Nos
sa Senhora de Pruille, no ano de 1208 e predisse-lhe os maravilho
sos efeitos que essa devoção teria. Com efeito, no dizer dos historiado
res da época, essa devoção teve efeitos prodigiosos.
Mas o que aumentou particularmente essa devoção, foi uma vitória 
conquistada pelos cristãos sobre os infiéis que ameaçavam invadir a 
Itália.
Os cristãos viam-se incapazes de resistir às forças dos Turcos sem 
a ajuda de Deus obtida por intercessão de Maria. O Santo Padre 
o Papa São Pio V, cheio de confiança, mandou ao chefe do exército 
cristão um terço. O general e todo o exército depois de se haverem 
posto sob a proteção da Santíssima Virgem, decoraram seus estan
dartes com a imagem de Rainha dos céus com o Rosário.
O exército cristão, combatendo sob os estandartes de Maria, não en
controu resistência alguma. Uma proteção clara da Mãe de Deus, uma 
prova tão autêntica da força das orações do Santo Rosário exigia re
conhecimento; e foi para testemunhá-lo que o Santo Padre o Papa 
instituiu a festa do Santo Rosário, sob o título de Nossa Se
nhora da Vitória, que fixou no primeiro domingo de outubro, dia 
em que aquela famosa vitória foi conquistada. Não pretendo aqui falar 
dos inúmeros milagres operados por intercessão de nossa augusta Rai
nha, portanto, não me deterei na confissão que o próprio Satanás 
fez quando, pressionado por São Domingos, disse pela boca de 
um possesso, que ele teria derrubado mil vezes a Igreja com as heresias 
sem a proteção da Santíssima Virgem, que continuamente ela lhe ar- 

83



45

50

55

60

65

70

75

80

je ne vous raconterai pas 1’aveux que Satan lui-même a fait lorsque, 
pressé par St. Dominique, il dit par la bouche d’un possédé qu’il 
auroit mille fois renversé 1’Eglise par les (h)érésies sans la protection 
de la Ste. Vierge, qu’à toute heure elle lui arrachoit des âmes dont 
il se croyoit bien assuré.
Pourquoi vous rapeler l’histoire de ces deux pécheurs ou la conser- 
vation de cette femme vertueuse qui étant condamné à la mort par 
la poursuite de son mari, a-t-elle recours à ... M.le bourreaux ne put 
venir à bout de lui ôter la vie quelques efforts qu’il pút faire.
Je ne vous parlerai pas non plus du convoi de douze barques allans 
à Venise, défandues par un seul homme, sous la protection de la Ste. 
Vierge, contre une flotte de pirates, tandis que tout 1’équipage avoit 
été à Notre Dame de Lauret (2).
Enfin, je ne citerai pas le trait d’un soldat nommé Beauséjour qui, 
se trouvant un jour en présence de 1’ennemi et se rappelant qu’il 
n’avoit pas dit les septes pater et ave qu’il avoit coutume de dire 
tous les jours, qu’aussitôt faisant le signe de la croix pour les dire, 
ceux qui étoient au tours de lui voulurent se moquer de lui, mais 
à peine la première décharge fut elle faite, que pas un de ceux qui 
peu auparavent se moquoient de lui, ne survécu.
Tout cela et une infinité d’autres miracles ne nous prouvent-il pas 
combien la Ste. Vierge est puissante. Saint Louis, Saint Bernard, St. 
François Xavier guérissoient les malades par le seul attouchement de 
leur chapellet.
Examinons maintenant ce que c’est que le St. Rosaire. Le St. Rosaire 
est une dévotion en 1’honneur de N.S.J.C. et de sa très Ste. Mère. 
Cette dévotion consiste donc à réciter cent cinquente fois la saluta- 
tion angélique et quinze fois l’orais(on) dominicale. A chaque dixaine 
d’ave on récite le Pater, après quoi on fait encore une courte médi- 
tation sur les principeaux mystères de la vie et de la mort, de la 
gloire de Jesus C. et de Marie. Par le mélange de pater et d’ave, 
on réunit J.C. à sa très digne Mère. Dieu lui-même semble en avoir 
donné l’idée, car lorsqu’il promit un Rédempteur au monde, il déclara 
que pour faire la guerre à 1’enfer, il employroit une femnie et celui 
qui naitroit d’elle (3).
Mais, mes f. pourquoi avez vous l’air de vouloir me demander pour
quoi cette répétition des mêmes mots? Arrêtez, mes f., cette répéti- 
tion est un súr moyen d’être exaucé et exprime très bien notre amour. 
Et quoi m.f., quand nous voulons que quelqu’un nous donne quel- 
que chose, nous ne nous contentons pas le demender une seule fois. 
Au reste, mes f., n’est-ce pas ce que font les anges dans le ciei 
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rançava almas que ele julgava suas. Por que lembrar-lhes a história de 
dois pecadores ou a libertação daquela mulher virtuosa que condenada 
à morte por obra do marido, recorreu a Maria. O carrasco por mais 
vezes que tentasse não conseguiu tirar-lhe a vida. Não lhes falarei 
igualmente do comboio de doze barcos que se dirigiam a Veneza, 
defendidos por um único homem, sob a proteção da Santíssima Vir
gem, contra uma frota de piratas, enquanto toda a equipagem fora 
rezar a Nossa Senhora de Loreto. Finalmente, não citarei a história 
de um soldado chamado Beauséjour que, achando-se em face do ini
migo e lembrando-se que ainda não havia recitado os sete Pai-Nosso 
e Ave que costumava dizer todos os dias, que ao fazer o sinal da 
cruz para dizê-los os que estavam com ele puseram-se a caçoar, mas 
com a primeira descarga nenhum deles sobreviveu. Tudo isso e uma 
infinidade de outros milagres não estão a provar quanto a Santís
sima Virgem é poderosa? São Luís, São Bernardo, São Francisco Xa
vier curavam os doentes com o simples contacto do terço.
Examinemos agora o que é o Santo Rosário. O Santo Rosário é uma 
devoção em honra de N.S.J.C. e de sua santíssima Mãe. Essa devo
ção consiste em recitar cento e cinqüenta vezes a saudação angélica 
e quinze vezes e oração dominical. Em cada dezena de Ave recita-se 
um Pai-Nosso, depois do que faz-se uma pequena meditação sobre 
os principais mistérios da vida e da morte, da glória de Jesus Cristo 
e de Maria. Com a mistura de Pai-Nosso e de Ave reúne-se Jesus 
Cristo a sua digna Mãe. O próprio Deus parece haver dado a idéia, 
pois quando prometeu um Redentor ao mundo declarou que para fa
zer guerra ao inferno valer-se-ia de uma mulher e daquele que nas
cesse dela.
Mas, queridos irmãos, por que parecem querer perguntar-me por que 
essa repetição das mesmas palavras? Vejam, caríssimos, essa repeti
ção é um meio seguro de ser atendido e exprime muito bem nosso 
amor. Não é verdade, caríssimos, que quando queremos alguma coi
sa de alguém, não nos contentamos de pedi-la uma só vez? Aliás, 
caríssimos, não isso que os anjos fazem no céu quando repetem sem 
cessar: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaot. J.C. no jardim 
das oliveiras repete três vezes a mesma oração. Se a Cananéia tives
se desanimado, se, digo, não houvesse reiterado seu pedido, certa
mente não teria conseguido o que pedia. E preciso que os devotos 
do Rosário se unam todos em espírito e de coração, no afã de hon
rar sua mãe comun. O Rosário divide-se em três partes para honrar 
Jesus Cristo
em três estados: sua infância, sua morte e sua glória. Cada parte com
porta cinco mistérios: a primeira contém os mistérios gozosos que 
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puisqu’ils répètent sans cesse: Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus 
Sabaot. J.C. dans le jardin des olives répète trois fois la même prière 
(4). Si la Cananée(nne) se fut rebutée, si, dis-je, elle n’eut pas réitérée 
sa demande, elle n’eut certainement pas obtenu ce qu’elle demandée 
(5). II faut que les confrère du St. Rosaire soient tous uni d’esprit 
et de coeur, concourant tous à faire honorer leur mère commune (6). 
Le Rosaire se divise en trois parties pour honorer J.C. en trois états: 
son enfance, sa mort et sa gloire. Chaque partie contient cinq 
mystères:
la première contient les mystères joyeux qui sont: premièrement 
l’annonciation de la Ste. Vierge; 2o la visitation; 3o la naissance de 
J.C.; 4o la présentation au temple; 5o la joie que la Sainte Vierge 
ressentit après 1’avoir trouvé dans le temple.
La seconde partie du Rosaire comprend les mystères douloureux qui 
sont les souffrances et 1’âme de sa sainte Mère percée par un glaive 
de douleur. Ces mystères sont: premièrement 1’agonie de J.C. dans 
le jardin des olives; 2° sa flagellation; 3o son couronnement d’épi- 
nes; 4o le portem(ent) de croix; 5o son crucifiment.
La 3e partie rappelle les mystères glorieux: Io la resurection de J.C.; 
2o son acension; 3o la descente du Saint Esprit sur les apôtres; 4o 
1’assomption de la Ste. Vierge; 5o son couronnement dans le ciei. 
Pour bien réciter le St. Rosaire, il faut méditer à chaque dizaine un 
de ces mystères, car c’est en (la) récitation de la Salutation angéli- 
que, de l’Oraison dominicale et dans la méditation des mystères 
dont nous avons parlé que consiste toute la dévotion du St. Rosaire. 
Je me réserve à vous expliquer en quoi consiste cette méditation 
dimanche prochain.

Voyons maintenant qui sont ceux qui suivent 1’esprit de cette 
dévotion.
Vous tous qui m’écoutez répondez-moi? Suffit-il pour suivre 1’esprit 
de la dévotion au St. Rosaire, de réciter toutes les semaines le St. 
Rosaire, d’assister à tous les exercices de cette confrérie? Suffit-il 
de se confesser et communier tous les premiers dimanches des mois 
toutes les fêtes principales de Notre-Seigneur et de son auguste Mère, 
d’élever vos coeurs souvent pendant la journée et pendant la nuit, 
pour offrir à Dieu les prières et les bonnes oeuvres que font à toute 
heure un grand nombre de cette confrérie répendue dans tout l’uni- 
ver. Tout cela suffit-il, répondez, confrères? qu’en pensez-vous? Je 
lis votre pensée sur vos fronts; la voici: si cela ne suffit, nous ne 
sommes pas de cette confrérie. Si c’est là votre pensée, c’est la mienne 
aussi (7), car, bien que cela ne suffise pas, combien y eut il parmi 
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são: a anunciação da Virgem; 2o a visitação; 3o o nascimento de J.C.; 
4o a apresentação no templo; 5o a alegria que Maria experimentou 
quando encontrou o filho no templo.
A segunda parte do Rosário compreende os mistérios dolorosos que 
são os sofrimentos de Jesus Cristo e a alma de sua santa Mãe tras- 
passada por uma espada de dor. Os mistérios são: a agonia de J.C. 
no jardim das oliveiras; 2o sua flagelação; 3o a coroação de espinhos; 
4o o carregamento da cruz; 5o a crucificação.
a terceira parte lembra os mistérios gloriosos: Io a ressurreição de 
J.C.; 2o a ascensão; 3o a descida de Espíritos Santo; 4o a assunção 
da Santíssima Virgem; 5o seu coroamento no céu.
Para recitar bem o Rosário é preciso meditar em cada dezena dos 
mistérios, pois é na recitação da Saudação angélica, da Oração domi
nical e na meditação dos mistérios de que falamos que consiste a de
voção do santo Rosário. Deixo para o próximo domingo a explica
ção dessa meditação.

Vejamos agora quem são aqueles que seguem o espírito dessa devoção. 
Vocês que estão me ouvindo, respondam. Será suficiente para entrar 
no espírito da devoção ao santo Rosário recitar todas as semanas o 
santo Rosário, assistir a todos os exercícios dessa confraria? Será su
ficiente confessar-se e comungar todos os primeiros domingos do mês, 
todas as festas principais de Nosso Senhor e de sua augusta Mãe, 
erguer os corações durante o dia e durante a noite, para oferecer a 
Deus as orações e as boas obras que continuamente fazem muitos 
dessa confraria aspalhada pelo mundo? Tudo isso será suficiente, res
pondam. Que acham? Leio seu pensamento no seu rosto; é este: se 
isto não é suficiente, não somos dessa confraria. Se é isso que pen
sam, coincide com o que eu penso, pois, embora isso não seja sufi
ciente, quantos há entre vocês que o façam? Quantos de vocês que, 
longe de recitar o rosário todas as semanas, longe de frequentar os 
sacramentos todos os primeiros domingos, não os frequentam sequer 
cada quatro meses, que digo, cada quatro meses, talvez nem mesmo 
cada ano.
È a vocês miseráveis hipócritas, que me dirijo, vocês, tão apressados 
para apanhar as velas, acendê-las, estarão tão cegos a ponto de pen
sar que pertencem à confraria, porque estão de vela acesa na mão, 
enquanto uma chama impura arde em seus corações? Pensam honrar 
a rainha dos céus ao acompanharem o santíssimo Sacramento de cora
ção entregue ao sabor das paixões e cheio de remorsos? Mais uma 
vez, pensam que é suficiente bancar assim os hipócritas? Vamos, já 
pensaram que Nosso Senhor está presente no santíssimo Sacramento 
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vous qui fassent ce que je vient de dire? Combien d’entre vous qui, 
loin de réciter le rosaire toutes les semaines, loin de fréquenter les 
sacremens les premier dimanches, ne les fréquentent peut-être pas 
même tous les quatre mois, que dis-je tous les quatre mois, peut-être 
pas même tous les ans.
C’est à vous misérables hypocrites, que j’adresse la parole, vous, dis-je, 
qu’on vous (8) si empressés de courir prendre vos cierges, de les alu- 
mer, vous êtes à ce point d’aveuglement que de croire que vous 
êtes de la confrérie, parce que vous avez un cierge alumé entre les 
mains, tandis qu’une ílamme impure brúle dans vos coeurs. Croyez- 
vous honnorer (9) la raine des cieux que d’accompagner le très St. 
Sacrement avec un coeur allant toujours au gré des passions et acca- 
blé de remorts? Croyez-vous, encore une fois, qu’il suffise de jouer 
ainsi le personnage d’hypocrite? Mais quoi, y avez-vous jamais bien 
pensé que Notre Seigneur est présent dans le très St. Sacrement de 
1’autel? Si vous croyez qu’il y est, pourquoi y venez-vous 1’insulter? 
Peut être avez vous 1’audace de dire que vous ne 1’insultez. Quoi! 
n’insulte-t-on pas quelqu’un, quand d’un côte on lui dit qu’on veut 
1’aimer, lui obéir, lui plaire, tandis qu’à tous momens, dans toutes 
les occasions qui se présentent on lui dit par ses actions qu’on ne 
veut ni 1’aimer, ni lui plaire, ni lui obéir? Qui sont donc, mes frè- 
res, ceux qui suivent 1’esprit de la dévotion du St. Rosaire?
Qui sont-ils, mes frères, les voici! Ecoutez-le et profitez-en. Ce sont 
ceux qui faisant tout ce que nous venons de dire, imitent, de plus 
les vertus de Marie.
Qui sont ceux qui imitent les vertus de Marie? Est-ce vous, filies 
sans pudeur et sans modestie qui fréquentez les assemblées prophanes? 
est-ce vous qui venez dans ce st. lieu avec une effronterie qu’on lirois 
sur votre visage, vous, dis-je, qui à chaque instant tournez la tête 
pour voir qui entre et qui sort? Est-ce vous, encore une fois, qui 
vous parez plus tôt pour être vues que pour paroitre selon votre rend 
(10). Est-ce ainsi qu’on imite la modestie de Marie?
Voit-on dans votre extérieur comme dans celui de Marie, cette vertu 
que la Ste. Vierge avoit si à coeur, c’est à dire la vertu d’humilité? 
N’êtes vous pas, au contraire orgueilleuse, pensant sans cesse com- 
ment vous ferez pour paroitre plus bien habillée que celle-ci. Indes- 
cence, imodestie, tout cela est comptez pour rien; pourvu que vous 
vous contentiez, voilà tout ce que vous désirez. Est-ce ainsi qu’on 
honnore Marie? Est-ce ainsi qu’on plait à Dieu? 
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do altar? Se pensam que ele aí está, por que vêm insultá-lo? Não 
tenham a audácia de dizer que não o estão insultando. Então, não 
se estará insultando alguém quando de um lado lhe dizemos que que
remos amá-lo, obedecer-lhe, agradar-lhe, enquanto a todo instante, 
em todas as ocasiões que se apresentam lhe dizemos pelos atos que 
não o queremos amar, nem agradar-lhe, nem obedecer-lhe? Quem são, 
irmãos, aqueles que entram no espírito do santo Rosário? Quem são 
eles? Ei-los, meus irmãos: Ouçam e tirem proveito: são aqueles que 
além de fazer tudo quanto acabamos de dizer, imitam, sempre mais, 
as virtudes de Maria.
Quem são os que imitam as virtudes de Maria? Serão, vocês, moci
nhas sem pudor e sem modéstia que freqüentam as reuniões profa
nas? serão vocês que neste santo lugar demonstram uma petulância 
que se vê no rosto, vocês, digo, que a cada instante volvem a cabeça 
para ver quem entra a quem sai? Serão vocês, uma vez mais, que 
se enfeitam mais para serem vistas do que para demonstrar a classe 
a que pertencem? Será assim que se imita a modéstia de Maria? Vê- 
se por acaso, em sua compostura como na de Maria, a virtude que 
a santíssima Virgem tanto prezava, isto é a virtude da humildade? 
Pelo contrário, não passam de orgulhosas, pensando em como fazer 
para parecer mais bem vestidas do que as outras? Indecência, imo- 
déstia, tudo nada vale; apenas seu bel prazer, não é isso que procu
ram? Será assim que se honra Maria? Será assim que se agrada a 
Deus?
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