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INFORMAÇÕES

OBRAS SOBRE O PADRE CHAMPAGNAT

Os “Cadernos Maristas” propõem-se dar a conhecer o rol dos documen
tos existentes nos Arquivos Gerais referentes ao Fundador, seguindo, em 
princípio, a ordem indicada no plano geral.

1 - BIOGRAFIAS

Fornecemos aqui a lista de todas as biografias de Marcelino Champagnat 
das quais possuímos um exemplar, sem considerar sua importância no que se 
refere à extensão e à destinação. Seguiremos simplesmente a ordem 
cronológica que nos parece ser, sem dúvida, a classificação mais simples e que 
põe em foco o interesse suscitado por esse assunto ao longo da existência do 
Instituto.

1856 - 001 - Vie de Joseph-Benoít-Marcellin Champagnat, Prêtre, Fondateur 
de la société des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers 
disciples, Périsse Frères, Lyon Paris, 1856, - edição princeps, volume 1

002 - id. volume 2

003 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, Prêtre, Fondateur 
de la société des Petits Frères de Marie, par un de ses premiers 
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disciples, Périsse Frères, Lyon Paris, 1856, - primeira edição corrigida, 
volume 1.

004 - id. volume 2

1885 - 005 - Vie de Joseph-Benoit-Marcellin Champagnat, Prêtre mariste, 
Fondateur de la société des Petits Frères de Marie, X. Jevain, Lyon, 
1885, 232 páginas, edição abreviada para os alunos de nossas escolas.

1886 - 006 - Abrégé de la vie du Père Champagnat sous forme de documents 
pouvant servir à 1’introduction de sa cause, (F. Sylvestre Tamet), 
manuscrito, 482 páginas.

1887 -007 - Life and Spirit of J.-B.-M. Champagnat, Priest and Founder of 
the Society of the Little Brothers of Mary, One of his first disciples, ed. 
Bums and Oates, London New York, XXXVI + 492 páginas, tradução 
inglesa de 003 e 004.

1889 - 008 - Le centenaire de 1789, Monsieur Champagnat, Aubineau Léon, 
Notícia aparecida no “LUnivers”, Paris, tiragem à parte de 82 páginas, 
língua francesa.

009 - id. páginas de “LUnivers” dc 323 a 393.

1890 -010 - Vida de J.-B.-M. Champagnat, Sacerdote marista, Fundador dei 
Instituto de los Hermanos Maristas de la Ensenanza, ed. Feliciano 
Horta, Mataró, 112 páginas, língua espanhola.

1892 - 011 - Life of J.-B.-M. Champagnat, Marist, ed. Paillart, Abbeville, 
França, 32 páginas, língua inglesa.

012 - Vita dei Venerabile Giuseppe-Benedetto-Marcelino Champagnat, 
Sacerdote marista, Fondatore delia congregazione dei Piccoli Fratelli di 
Maria, ed. Paillart, Abbeville, França, 32 páginas, língua italiana.

013 - Vida do Venerável José-Bento-Marcellino Champagnat, Padre 
marista, Fundador da sociedade dos Irmãozinhos de Maria, ed. Paillart, 
Abbeville, França, 32 páginas, língua portuguesa.

014 - Vie de J.-B.-M. Champagnat, éd. Paillart, Abbeville, França, 32 
páginas, língua francesa.
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OBRAS SOBRE O PADRE CHAMPAGNAT

1895 - 015 - Biografia di G.B.M. Champagnat, Fondatore delia congre- 
gazione dei Piccoli Fratelli di Maria, (2o caderno e fim), manuscrito, 
Roma, Itália, 24 páginas, língua italiana.

016 - Biografia di G. B. M. Champagnat, Prete marista, Istitutore delia 
congregazione dei Piccoli Fratelli di Maria, manuscrito, Roma, Itália, 52 
páginas, língua italiana.

017 - Vie illustrée de J.-B.-Marcellin Champagnat, Prêtre mariste, 
Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, Nova edição, 
Paillart, Abbeville, 106 páginas, língua francesa.

018 - Le Père Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur de 1’Institut des 
Petits Frères de Marie, (1789-1840), por BAUDONCOURT (de) J.-M., 
manuscrito assinado pelo autor, 38 páginas, língua francesa.

019 - Le Père Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur de 1’Institut des 
Petits Frères de Marie, (1789-1840), por BAUDONCOURT (de) J.M., 
provas de um artigo de revista, da página 281 a 322, língua francesa.

1896 - 020 - Vie du vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, par un de 
ses premiers disciples (F. Jean-Baptiste Furet), nova edição, abreviada 
da “Vie” em dois volumes, para os alunos de nossas escolas, E. Vitte, 
Lyon, 336 páginas, língua francesa.

1897 - 021 - Vie du Vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la congrégation des Petits Frères de Marie, par 
un de ses premiers disciples (F. Jean-Baptiste FURET), 2a edição em um 
volume, E. Vitte, Lyon, 647 páginas, língua francesa.

1898 - 022 - Un amigo dei Corazón de Jesus, Ven. M. Champagnat, ed. 
Libreria y tipografia católica, Barcelona, Espanha, 36 páginas, língua 
espanhola.

1901 - 023 - Le Vénérable M.-J.-B. Champagnat, Prêtre mariste, Fondateur 
de la congrégation des Petits Frères de Marie, d’après le procès de 
béatification et de canonisation, éd. E. Vitte, Lyon, 102 páginas, língua 
francesa.

1902 - 024 - Leben des Ehrwürdigen M.-J.-B.Champagnat, Maristenpriester, 
Verlag der Maristenbrüder, Arlon, Bélgica, 34 páginas, língua alemã.

3



1906 - 025 - Notice biographique sur le Vénérable Père Champagnat et 
relation de faveurs obtenucs par son intercession, editado pelo Collegio 
dei Artigianelli, Turim, Itália, 84 páginas, língua francesa.

1907 - 026 - Leben des Ehrwürdigen M.-J.-B. Champagnat, Verlag der 
Maristen- schulbrüder, Arlon, Bélgica, 56 páginas, língua alemã.

1907 - 027 - El Venerable Marcelino Champagnat, datos biográficos y 
algunos favores, ed. Libreria y tipografia, Pino 5, Barcelona, Espanha, 
88 páginas, língua espanhola.

1909 • 028 - Le Vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, éd. E. Vitte, 
Lyon, 55 páginas, língua francesa.

029 - O Venerável M.-J.-B. Champagnat, Padre marista, ed. E.Vitte, 
Lyon 32 páginas, tradução do precedente em língua portuguesa.

030 - Vida dei Venerable J.-B.-M. Champagnat, Sacerdote marista, éd. 
Frères maristes, Barcelona, 72 páginas, traduzido do francês N° 028 em 
língua espanhola.

031 - id. volume encadernado.

1910 - 032 - II Venerabile Marcellino Giuseppe Bencdetto Champagnat. 
Padre marista, Fondatore delia Società dei Piccoli Fratelli di Maria, ed. 
Tipografia dellTmmacolata, Mondovi, Itália, 104 páginas, Traduzido do 
francês N° 28 em língua italiana.

1912 - 033 - Notice biographique sur le vénérable Père Marcellin Cham
pagnat, Prêtre mariste, Fondateur de la congrégation des Petits Frères 
de Marie et relations de faveurs obtenues par son intercession, éd. E. 
Vitte, Lyon Paris, 104 páginas, língua francesa.

1913 - 034 - Vida do Venerável M.-J.-B. Champagnat, Padre marista, 
Fundador da Sociedade dos Irmãos Maristas, por um dos seus 
primeiros discípulos, ed. Francisco Alves, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Brasil. 308 páginas, traduzido do francês para o português.

035 - De Eerbiedvvaardige M.-J.-B. Champagnat, Priester marist, 
ed.Jules de Mecster, Rousselare, 64 páginas, língua holandesa.
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OBRAS SOBRE O PADRE CHAMPAGNAT

1917 - 036 - Vida y virtudes dei Venerable M. Champagnat, Fundador de la 
congregación de HH. Maristas, ed. El amigo de la juventud, Barcelona, 
Espanha, 32 páginas, língua espanhola.

1918 - 037 - El venerable P. Champagnat y su obra, ed. México, 48 páginas, 
língua espanhola.

1921 - 038 - Marcellin Champagnat, Un condisciple et émule du Curé d’Ars, 
LAVEILLE, éd. Pierre Téqui, Paris, 437 páginas, língua francesa.

1923 - 039 - El venerable Marcelino Champagnat y su obra, éd. Frères 
Maristes, Tlalpan, México, 50 páginas, língua espanhola.

040 - Vie abrégée du Vénérable Marcellin Champagnat, éd. E.Vitte, 
Lyon, 60 páginas, língua francesa.

1924 - 041 - Compêndio de la vida dei venerable M. Champagnat, Fundador 
de la congregación de HH. Maristas, editorial F.T.D., Barcelona, 
Espanha, 32 páginas, língua espanhola.

1927 - 042 - Marcellin Champagnat, Priester marist, een medeleerling en 
mede ijveraar van den pastoor van Ars, Stichter van de kleine Broeders 
van Maria, of Broeders maristen, 1789-1840, BERTRANDUS, C.F.M., 
éd. J. Lannoo, Thielt, Bélgica, tradução da obra de Mgr. Laveille, 400 
páginas, língua holandesa.

1928 - 043 - Cenni biografici sul V. Marcellino Champagnat, Fondatore delia 
congregazione dei Piccoli Fratelli di Maria, detti anche Fratelli maristi 
delle scuole, con aggiunta di relazioni di grazie ottenute mediante la sua 
intercessione, Tipografia do Collegio degli Artigianelli, Turim, Itália, 
140 páginas, língua italiana.

1931 - 044 - Vie du Vénérable Marcellin-Joseph-Benoit Champagnat, Prêtre 
mariste, Fondateur de la congrégation des Petits Frères de Marie, par 
un de ses premiers disciples (F. Jean-Baptiste FURET), 3“ edição, 
Desclée et Cie, Paris Tournai Roma, 638 páginas, língua francesa.

045 - Un benefattore delia gioventu, Vita dei venerabile Servo di Dio, 
Marcellino Champagnat, (1789-1840) Fondatore dellTstituto dei 
Fratelli maristi, con prefazione di S. E. il Card. Dalmazio Minoretti, 
Arcivescovo du Gênova, F. SEBASTIANO, Lega italiana cattolica 
editrice, Torino, 192 páginas, língua italiana.

046 - id. volume brochurado.
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1933 - 047 - The venerable Marcellin Champagnat, Founder or thc Institute 
of the Marist Brothers, éd. Frères Maristes, Grugliasco, Itália, 74 
páginas, tradução do francês para o inglês.

1934 - 048 - Le vénérable Marcellin Champagnat, Fondateur des Petits 
Frères de Marie, éd. E. Vitte, Lyon, 64 páginas, língua francesa.

049 - Leben des Ehrwürdigen Marzellin-Joseph-Benedikt Champagnat, 
Maristenpriester, Stifter der Kongregation der Minderen Brüder 
Mariens, Einer seiner ersten Jünger (F. Johann-Baptist FURET), Ia 
parte, datilografada, Província Marista da Alemanha, Furth bei 
Landshut, 258 páginas, língua alemã.

1936 - 050 - Der Ehrwürdige Marzellin Champagnat, ed. Kommisionsverlag 
von J.Kosel und F.Pustet, München, 48 páginas, língua alemã.

1938 - 051 - De Eerbiedwaardige Marcellinus Champagnat, Stichter der 
congregatie der Fratres Maristen, éd. Frères Maristes, Almelo, 48 
páginas, língua holandesa.

1939 - 052 - Marcellin Champagnat, Guy CHASTEL, ed.”Alsatia”,Paris, 161 
páginas, língua francesa.

053 - Father Champagnat, Founder of the Marist Brothers, NEIL 
BOYTON, S.J., ed. The Marist Press, Poughkeepsie, U.S.A., 36 
páginas, língua inglesa.

054 - Un apóstol de la juventud, Sintesis de la vida y virtudes dei 
venerable siervo de Dios, Marcelino Champagnat, Fundador de los 
Hermanos Maristas, ed. H.M.E., Buenos Aires, Argentina, 72 páginas, 
língua espanhola.

1940 - 055 - Un Apóstol de la juventud, el Venerable Marcelino Champagnat, 
ed. Irmãos Maristas, México, 46 páginas, língua espanhola.

056 - Ensaio sobre Marcelino Champagnat, Guy CFIASTEL, ed. 
Livraria Francisco Alves, São Paulo, Brasil, 160 páginas, traduzido do 
francês para o português.

057 - The venerable Marcellin Champagnat, 1789-1840, Founder of the 
Marist Brothers of the Schools (Little Brothers of Mary), ed. E.J.Dwyer, 
Sidnei, Austrália, 36 páginas, língua inglesa.
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OBRAS SOBRE O PADRE CHAMPAGNAT

058 - El venerable Marcelino Champagnat, Fundador de los Hermanos 
Maristas, editado no México, 32 páginas, língua espanhola.

1941 - 059 - Un apôtre de Marie, le vénérable Marcellin Champagnat, ed. 
Frères Maristes, Genval, Bélgica, 64 páginas, língua francesa.

1942 - 060 - Cenni biografici sul venerabile Marcellino Champagnat con 
aggiunta di relazioni di grazie ottenute mediante la sua intercessio- 
ne, ed. Scuola tipográfica Pio X, Roma, Itália, 115 páginas, língua 
italiana.

061 - Le vénérable Marcellin Champagnat, ed. Procure Champagnat, 
Iberville, Canadá, 64 páginas, língua francesa.

1946 - 062 - Biografia do venerável Marcelino José Bento Champagnat, 
Fundador dos Irmãos Maristas, col. Livros didáticos, ed. Paulo de 
Azevedo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasil, 276 
páginas, língua portuguesa

063 - Vida dei venerable Padre Champagnat, ed. Hermanos Maristas, 
Popayan, Colômbia, 48 páginas, língua espanhola.

1947 - 064 - Life of Marcellin-Joseph-Benedict Champagnat, Marist Father, 
Founder of the Institute of the Little Brothers of Mary, or The Marist 
Brothers of the Schools, One of his first disciples (B. John-Baptist 
FURET), éd Desclée et Cie, Tournai Paris Roma, 641 páginas, tradução 
de “Vie de M.J.B. Champagnat”, 3a edição, em inglês.

065 - El venerable Marcelino Champagnat, editado no México, 32 
páginas, língua espanhola.

1949 - 066 - Brevíssima noticia sobre el venerable Marcelino Champagnat, 
Fundador de los HH. Maristas y Apostol de la juventud, ed. F.T.D., 
Santiago, Chile, 32 páginas, língua espanhola.

1950 - 067 - Pastor e Pai, Marcelino-José-Bento Champagnat, Fundador e 
superior da congregação dos Irmãozinhos de Maria, REGO (do) Luís, 
ed. Irmãos Maristas, Porto Alegre, Brasil, 54 páginas, língua 
portuguesa.

1951 - 068 - Venerable J.-B.-M. Champagnat, Pretra Marista, ed.Frères 
Maristes Antsirabe, Madagascar, 82 páginas, língua malgache.
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1952 - 069 - Le Père Champagnat, VIGNON Jean, illustrations RIGOT 
Robert,(en bandes dessinées), éd. Fleurus, Paris, coll. Belles histoires et 
belles vies, língua francesa.

1955 - 070 - Father Champagnat, 1789-1840, Founder of the Institute of the 
Little Brothers of Mary or Marist Brothers, VIGNON Jean, illustration 
RIGOT Robert, bandes dessinées, ed. Fleurus, Paris, tradução do 
precedente em língua inglesa.

071 - Un apóstol de la juventud, Venerable Marcelino Champagnat, 
Fundador de los Hermanos Maristas, 1789-1840, Suplemento de la 
revista “Maristas”, ed. Cienfuegos, Cuba, 50 páginas, língua espanhola.

072 - De Eerbiedwaardige Marcellinus Champagnat, Stichter van der 
congregatie der Broeders Maristen, ed. Marie Médiatrice, Genval, 
Bélgica, 64 páginas, língua holandesa.

1954 - 075 - O venerável Padre Champagnat, Fundador da congregação dos 
Irmãos Maristas, VIGNON Jean, ilustração RIGOT Robert, ed. 
Francisco Alves, Paulo de Azevedo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Brasil, 48 páginas, tradução para o português do N° 69.

074 - Una vita per Maria, Beato Marcelino Champagnat, Fundatore dei 
Fratelli Maristi, F. SEBASTIANO, P.F.M., ed Paoline, Roma, Itália, 155 
páginas, língua italiana.

075 - Un gran devoto de Maria, el V. Marcelino Champagnat, Fundador 
de los Hermanos Maristas, ed. Luis Vives, Zaragoza, Espanha, 16 
páginas, língua espanhola.

1955 - Ano da Beatificação de Marcelino Champagnat -

076 - Vida dei Beato Marcelino Champagnat, Sacerdote marista, 
Fundador de la congregación de Hermanos Maristas, Un de sus 
primeros discípulos (F. Juan-Bautista FURET), ed. Luis Vives, 
Zaragoza, Espanha, 615 páginas, tradução espanhola do N°044.

077 - El Padre Champagnat, apóstol de la juventud, CARLOS DE 
MARIA y CAMPOS, ed. Ediciones recreativas, México, coll. Vides 
ejemplares, bandes dessinées, língua espanhola.

078 - Beato Marcelino Champagnat, Fundador de los Hermanos Maristas, ed. 
Luis Vives, Zaragoza, Espanha, 64 páginas, língua espanhola.
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OBRAS SOBRE O PADRE CHAMPAGNAT

079 - Seligsprechung des Dieners Gottes, Marzellin Champagnat, 
Stifter der Kongregation der Maristen-Schulbrüder, am Pfingstsonntag, 
den 29 Mai 1955, ed. Província marista da Alemanha, 48 páginas, 
língua alemã.

080 - Gelukzalige Marcellinus Champagnat, ed. De Bruyne, Tienen, 
Bélgica, 33 páginas, língua holandesa.

081 - Vita dei beato Marcellino Champagnat, Fondatore dei Fratelli 
Maristi, BELLONE G.-B. fms. ed. Mistica Rosa, Roma, Itália, 48 
páginas, língua italiana.

082 - Marcellin Champagnat, KURIAKOU Antoine, fms. éd. Frères 
Maristes, Atenas, 56 páginas, língua grega.

083 - Síntesis biográfica dei Beato Marcelino Champagnt y su obra, ed. 
Librería F.T.D., Bogotá, Colômbia, 38 páginas, língua espanhola.

084 - Le bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Petits 
Frères de Marie, ed. Secretariado Geral, Roma, Itália, 48 páginas, língua 
francesa.

085 - Beato Marcellino Champagnat, Fondatore dei Fratelli Maristi 
delle Scuole, ed. Secretariado Geral, Roma, Itália, 48 páginas, tradução 
do precedente em língua italiana.

086 - Blessed Marcellin Champagnat, Founder of the Littel Brothers of 
Mary, ed. Secretariado Geral, Roma, Itália, 48 páginas, tradução do N° 
084 em língua inglesa.

087 - Der Selige Marzellin Champagnat, Gründer der Maristen- 
Schulbrüder ed. Secretariado Geral, Roma, Itália, 48 páginas, tradução 
do N° 084 em língua alemã.

088 - Beato Marcelino Champagnat, Fundador dos Irmãos Maristas, ed. 
Secretariado Geral, Roma, Itália, 48 páginas, tradução do N° 084 em 
língua portuguesa.

089 - Beato Marcelino Champagnat, Fundador de los Hermanos 
Maristas, ed. Secretariado Geral, Roma, Itália, 48 páginas, tradução do 
N° 084 em língua espanhola.

1956 - 090 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, THIRY Ignace, fms. éd. 
Marie Médiatrice, Genval, Bélgica, 272 páginas, língua francesa.

9



1957 - 091 - Marzellin Champagnt, das Leben des Stifters der Maristen- 
Schul-brüder, FURET J.-B. éd. Maristenstimmen, Furth bei Landshut, 
2a parte, 336 páginas, tradução da segunda parte do N° 044 em língua 
alemã pelo Ir. Joseph-Ludwig.

092 - Der Selige Marzellin Champagnat, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Bélgica, 62 páginas, língua alemã.

093 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Petits 
Frères de Marie, éd. Marie Médiatrice, Genval, Belgique, édition dédiée 
au R.F. Charles-Raphaèl, 62 páginas, língua francesa.

094 - id. edição diferente, dedicada ao R.F. Leonida.

095 - Laventure du Grand Berger, bande dessinée, VANDERBOSCH 
FRANS, ed. Bélgica, 43 páginas, traduzido do flamengo para o francês.

096 - Conozca usted al beato Marcelino Champagnat, Fundador de los 
Hermanos Maristas, Síntesis catequística de su vida y de su obra, ed. 
Província Marista da Colômbia, Popayan, 32 páginas, língua espanhola.

1958 - 097 - De Zalige Marcellinus Champagnat, CRUYSBERGHS, éd. 
Maria Middelares, Genval, Bélgica, 100 páginas, língua holandesa.

098 - Vie du Bienheureux Marcellin Champagnat, 1789-1840, ed. Hong 
Kong 106 páginas, língua chinesa.

1959 - 099 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Frères 
Maristes, 1789-1840, CRUYSBERGHS, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Bélgica, Ia edição, 86 páginas, língua francesa.

1960 - 100 - Het Werk van de Zalige Marcellinus Champagnat, ed. Nimègue, 
Hollande, 60 páginas, língua holandesa.

101 - Loeuvre du Bienheureux Marcellin Champagnat, ed. Nimègue, 
Hollande, 80 páginas, tradução da precedente em língua francesa.

1961 - 102 - Der Selige Marzellin Champagnat, Gründer der Maristen- 
Schulbrüder 1789-1840, CRUYSBERGHS, éd. Marie Médiatrice, 
Genval, Bélgica, 105 páginas, tradução alemã do N°099.

1962 - 103 - Eenfant qui a répondu “oui”, PELLISSIER Marcelle, éd. Marie 
Médiatrice, Genval, Bélgica, 48 páginas, língua francesa.
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OBRAS SOBRE O PADRE CHAMPAGNAT

104 - Het Kind dat “Ja” antwoorde, PELLISSIER Marcelle, éd. Marie 
Médiatrice, Genval, Bélgica, 43 páginas, língua holandesa.

105 - Ein herzhaftes “Ja”, PELLISSIER Marcelle, éd. Marie Médiatrice, 
Genval, Bélgica, 43 páginas, língua alemã.

1963 - 106 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, Fondateur des Frères 
Maristes, 1789-1840, CRUYSBERGHS, éd. Marie Médiatrice, Genval, 
Bélgica, 3a edição, 108 páginas, língua francesa.

107 - O Bem-aventurado Marcelino Champagnat, Fundador dos Irmãos 
Maristas, THIRY Ignácio, ed. F.T.D., São Paulo, Brasil, 218 páginas, 
língua portuguesa.

108 - La revolución de Champagnat, GARCIA BARRIENTOS Modesto, 
ed. Madrid, Espanha, coll. Altamar, vol.70, 16 páginas, língua espanhola.

1964 - 109 - Marzellin Champagnat und sein Werk, ed. Maristendruck und 
Verlag, Furth hei Landshut, Alemanha, 40 páginas, língua alemã.

110 - Un berger vint de la montagne, le Bienbeureux Marcellin Cham
pagnat, (1789-1840), Fondateur des Frères Maristes, LUCE Laurent, 
éd. Marie Médiatrice, Genval, Bélgica, 128 páginas, língua francesa.

1965 - 111 - Der Hirt vom Berge, der Selige Marzellin Champagnat, (1789- 
1840), Gründer der Maristen-Schulbrüder, LUCE Laurent, éd. Marie 
Médiatrice, Genval, Bélgica, 127 páginas, língua alemã.

112 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, BOUCHET Maurice, éd. 
Espie, Toulouse, France, 42 páginas, língua francesa.

113 -id.

1966 - 114 - Marcellin Champagnat, éd. Clair regard, Remagnies-Chin, 
Bélgica, 16 páginas, língua francesa.

1967 - 115 - La vie du Bienheureux Marcellin Champagnat, BOUCHET 
Maurice, éd. Marie Médiatrice, Genval, Bélgica, 40 páginas, língua 
francesa.

116 - Un uomo per la storia, un santo per la chiesa, Beato Marcellino 
Champagnat, AJASSA M. RADIUS E. SALVETI G. BELLONE G.B. 
ed. Mistica Rosa, Roma, Itália, 568 páginas, língua italiana.
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117 - Apóstolo moderno, MIRANDA Walter Ir. ed.Editora Horizontes, 
Recife, Brasil, 42 páginas, língua portuguesa.

1968 - 118 - Cenni biografici e relazioni di grazie dei Beato Marcellino 
Champagnat, BELLONE G.B. MAURO T., ed. Mistica Rosa, Roma, 
Itália, 108 páginas, língua italiana.

119 - Le Bienheureux Marcellin Champagnat, THIRY Ignace, fms., éd. 
Marie Médiatrice, Genval, Bélgica, 2a edição, coroada pela Academia 
francesa, 254 páginas, língua francesa.

120 - Um herói de verdade, COSTA JALLES, ed. Editora Horizontes, 
Recife, Brasil, 60 páginas, língua portuguesa.

1969 - 121 - Un santo che credette nei giovani, Vita dei Beato Marcellino 
Champagnat, BELLONE G.B., ed. Paoline, AIba, Itália, 102 páginas, 
língua italiana.

1970 - 122 - B. Marcelino Champagnat, Fundador dos Irmãos Maristas, ed. 
Luis Vives, Zaragoza, Espanha, 68 páginas, língua portuguesa.

1972 - 123 - Resumo biográfico de Marcelino Champagnat, F. GOBRIANO- 
MARIA, fms. ed. Mendes, Brasil, 158 páginas, língua portuguesa.

1974 - 124 - Marcelino Champagnat, actualidad de su mensaje, MERINO 
RAMOS Seg. fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, Espanha, 28 páginas, 
língua espanhola.

1975 - 125 Mémoires, Vie du Père Champagnat, ses vertus, souvenirs 
personnels, Fr. SYLVESTRE, cd. Secretariado Geral, Roma, 156 
páginas, datilografia, língua francesa.

126 - Champagnat, apóstolo moderno, MIRANDA Walter, fms. ed. 
Editora Horizonte, Recife, Brasil, 2a edição, 120 páginas, língua por
tuguesa.

1979 - 127 - Crônicas maristas 1, El Fundador, H. Juan-Bautista FURET, fms. 
ed. Luis Vives, Zaragoza, Espanha, 653 paginas, tradução espanhola da 
1“ edição da “Vie de M.J.B.Champagnat” pelo Ir. Anibal Canon Presa.

128 - Marcelino Champagnat e sua missão, ed. Províncias Maristas do 
Brasil, 208 páginas, língua portuguesa.
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OBRAS SOBRE O PADRE CHAMPAGNAT

129 - Marcellino Champagnat, ALBERTI Cláudio, fms. éd. Elle Di Ci, 
Turim, Italia, 40 páginas, língua italiana.

1980 - 130 - Marcellin Champagnat and the story oí a community o£ 
educators, BERTHIER R. DHOMBRE P., Bande dessinée, éd. Univers 
média, Paris, França, 48 páginas, tradução inglesa do seguinte.

131 - Marcellin Champagnat et le journal d’une communauté d’édu- 
cateurs, BERTHIER R. DHOMBRE P, Bande dessinée, éd. Univers 
média, Paris, França, 48 páginas, língua francesa.

1981 - 132 - Marcelino Champagnat, ALBERTI Cláudio, fms. ed. Editorial 
salesiana, Santiago, Chile, coll. Serie Heroes de nuestro tiempo, 32, 40 
páginas, traduzido do italiano em língua espanhola.

133 - Marzellin Champagnat, was Zeitgenossen berichten, éd. Province 
mariste d’Allemagne, dactylographié, 55 pages, traduzido do francês 
“Témoignages des contemporains de Marcellin Champagnat” em língua 
alemã.

134 - II figlio dei giacobino, Marcellino Champagnat, ALBERTI 
Cláudio, fms., ed. I.T.I., Gênova, Itália, 148 páginas, língua italiana.

135 - El nino de la montana, Marcelino Champagnat, FUENTES 
Adolfo, fms. ed. Santiago, Chile, 32 páginas, língua espanhola.

1982 - 136 - Yo y la revolución, Vida y obra de Marcelino Champagnat, DEL 
POZO Victorino, ed. Barath, Madrid, Espanha, 228 páginas, língua 
espanhola.

137 - Vie de MJ.B. Champagnat, de F. Jean-Baptiste, 2ème partie et Fr. 
François de Guy Chastel, traduzidos em língua coreana, 184 páginas.

138 - Mon Ami, Marcellin, VINCENT Maurice, fms. datilografado, 48 
páginas, língua francesa.

1983 - 139 - Síntesis biográfica dei Padre Marcelino Champagnat, Fundador 
de los Hermanos Maristas, CAVAZOS BUENO Antonio, fms. ed. 
Guadalajara, México, 53 páginas, língua espanhola.

1984 - 140 - Achievement from the depths, A criticai historical survey of the 
life of Marcellin Champagnat, (1789-1840), FARRELL Stephen, fms. 
ed. Província Marista de Sidnei, 360 páginas, língua inglesa.
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141 - Marzellin Champagnat und sein Werk, ed. Província da 
Alemanha, Furth hei Landshut, Alemanha, 66 páginas, língua alemã.

142 - El nino de la montana, Marcelino Champagnat, FUENTES Adol
fo, fms. ed. Santiago, Chile, 2a edição, 44 páginas, língua espanhola.

1986 - 143 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. Luis Vives, Zaragoza, 
Espanha, desenhado, 78 páginas, traduzido do espanhol em catalão por 
Turi Emilio, fms.

144 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Espanha, desenhado, 78 páginas, traduzido do espanhol em língua 
basca.

145 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Espanha, desenhado, 78 páginas, língua espanhola.

146 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Espanha, desenhado, 78 páginas, traduzido do espanhol em português.

147 - 1989, un bicentenário da ricordare, BELLONE G.B. fms. ed. Istituto 
Champagnat, Gênova, 72 páginas, língua italiana.

1987 - 148 - Marcellin Champagnat, un homme pour notre temps, 
BOUCHET Maurice, fms.éd. Fabregoule Léonce, Le Puy, France, 62 
páginas, língua francesa.

149 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Espanha, desenhado, 78 páginas, traduzido do espanhol em alemão 
pelo Ir. Pantel Siegwald.

150 - Champagnat, SANZ Eugênio, fms. ed. Luis Vives, Zaragoza, 
Espanha, desenhado, 78 páginas, traduzido do espanhol em inglês.

1988 - 151 - Né en 89, le Bienheureux Marcellin Champagnat, la jeunesse 
d’un prêtre forézien sous la Révolution et 1’Empire, roman historique, 
MICHEL Gabriel, fms. éd. Action graphique, Saint-Etienne, França, 
334 páginas, língua francesa.

152 - Seguindo os passos de Marcelino Champagnat, ZIND Pierri, fms. 
ed. Centro de estudos maristas, Belo Horizonte, Brasil, 333 páginas, 
tradução de artigos seguidos sob o título “Sur les pas de M.
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OBRAS SOBRE O PADRE CHAMPAGNAT

Champagnat”, do francês em português.
153 - Strong mind, gentle heart, a life of Blessed Marcellin Cham
pagnat,Founder of the Marist Brothers of the Schools, (1789-1840), 
McMAHON Frederick, fms. ed. Província Marista de Sidnei, Austrália, 
160 páginas, língua inglesa.

154 - Champagnat, SANZ Eugênio M1CHEL Gabriel, ed. Luis Vives, 
Zaragoza, Espanha, desenhado, traduzido e adaptado do espanhol em 
língua francesa.

155 - Champagnat, Fundador de los Hermanos Maristas, ed. Luis Vi
ves, Zaragoza, Espanha, e Editorial Progresso, México, desenhado, 72 
páginas, língua espanhola.

1989 - 156 - Vie de Joseph-Benoíit-Marcellin Champagnat, 1789-1840, Prêtre, 
Fondateur de la Société des Petits Frères de Marie, éd. Maison générale, 
Rome, Itália, 4a edição do bicentenário, 592 páginas, língua francesa.

157 - Life of Joseph-Benedict-Marcellin Champagnat, 1789-1840, 
Marist priest, Founder of the congregation of the Little Brothers of 
Mary, Bro. John-Baptist FURET, éd. General house, Rome, Italy, 
bicentenary edition, 568 páginas, tradução inglesa do precedente.

158 - Vida de José-Benito-Marcelino Champagnat, 1789-1840, 
Sacerdote, Fundador de la Sociedad de Hermanitos de Maria, H. Juan- 
Bautista FURET, ed. Casa general, Roma, Itália, edición dei 
bicentenário, 592 páginas, tradução espanhola do N° 156.

159 - Vida de José-Bento-Marcelino Champagnat, 1789-1840, Padre, 
Fundador da Sociedade dos Irmãozinhos de Maria, ed. São Paulo, Brasil, 
edição do bicentenário, 536 páginas, tradução portuguesa do N° 156.

160 - Marcellino, un amigo, DIAMANTI G. MEUTI M. ed. Garzilli, 
Napoli, Italia, coll. Champagnat, 1 per la scuola elementare, 32 páginas, 
língua italiana.

161 - Marcellino, una vita per oggi, DIAMANTI G. MEUTI M. ELIO 
D. ed. Garzilli, Napoli, Italie, coll. Champagnat, volume 2, per la scuola 
media 32 páginas, língua italiana.

162 - II mondo nel anima, Marcellino Champagnat, 1789-1840, 
Fondatore delTlstituto dei Fratelli Maristi, ALBERTI Cláudio, ed. 
Garzilli, Napoli, Italie, coll. Champagnat, volume 3, per alunni dei
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nceo, 40 páginas, língua italiana.
163 - Marzellin Champagnat, Gründer der Maristen-Schulbrüder, 
SCHELLER Herbert, fms., éd. Maristendruck und Verlag, Furth bei 
Landshut, Alemanha, 24 páginas, língua alemã.

164 - El secret d’en Marcel-li, CATALA Pere LUJAN Juanjo, ed. 
Província Marista da Catalunha, Espanha, 95 páginas, língua catalã.

165 - Marzellin Champagnat, der Gründer der Maristen-Schulbrüder 
und sein Werk, 1789-1840, ed. Marianischer Digest Maria, Berne, 
Suíça, coll. Grosse Marienverehrer, 35, 40 páginas, língua alemã.

166 - Marcellin Champagnat, (1789-1840), Fondateur des Frères Maris- 
tes des écoles, BADOIL Pierre, fms. ed. Edelvives, Zaragoza, Espanha, 
30 páginas, língua francesa.

1990 - 167 - Marcelino Champagnat, “Padre de hermanos”, FEDERICO 
ANDRES, ed. Luis Vives, Zaragoza, Espanha, 262 páginas, língua 
espanhola.

168 - Champagnat, Vicaire et Fondateur (1816-1824), roman historique, 
suite de “Né en 89”, MICHEL Gabriel, fms. éd. Action graphique, 
Saint-Etienne, França, 254 páginas, língua francesa.

169 - Champagnat, ed. Gram editora, Buenos Aires, Argentina, 
desenhado, 68 páginas, traduzido do espanhol em língua coreana.

170 - Marzellin Champagnat, FORISSIER Antoine, ed. datilografada, 
37 páginas, tradução do capítulo 2 de “Présences de Marie”, pelo Ir. 
Bernhard Tremmel, fms. em língua alemã.

171 - Vida dei Padre Champagnat, SYLVESTRE TAMET, ed. Luis 
Vives, Zaragoza, Espagne, coll. Crônicas maristas, N° IV, 183 páginas, 
tradução espanhola de “Fr. Sylvestre, Abrégé de la Vie du Père 
Champagnat” pelo Ir. Aníbal Canon.

1991 - 172 - Marzellin Champagnat, Einer der auf Felsen baut, TREMMEL 
Bernhard, fms., ed. Província Marista da Alemanha, Furth bei Land
shut, Alemanha, 50 páginas, língua alemã.

1992 - 173 - Frère Sylvestre raconte Marcellin Champagnat, F. SYLVESTRE, 
fms., éd. Maison générale, Roma, Itália, 320 páginas, língua francesa.
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174 - Champagnat, bâtisseur et éducateur, (1824-1840), suite de “Né en 89”, 
MICHEL Gabriel, fms. éd. Action graphique, Saint-Etienne, França, 
230 páginas, língua francesa.

175 - Quello que lo Champagnat non era, Appunti sul Beato Marcellino 
Champagnat, 1789-1840, BELLONE G.B. fms. ed. Centro culturale 
sportivo “M. Champagnat”, Gênova, Itália, 44 páginas, língua italiana.

176 - Témoignages sur Marcellin Champagnat, Texte intégral des dépositions 
au procès de béatification, transcrits et présentés par F. CARAZO 
Agustin, fms., datilografado, 282 + 140 páginas, língua francesa.

Obras não datadas :

Vie de M.-J.-B. Champagnat, F. JEAN-BAPTISTE, fms. fotocópia de 
manuscrito, 2660 páginas, divididas em 8 volumes, língua coreana.

Témoignages des contcmporains de Marcellin Champagnat, extraits des 
dépositions au procès de béatification, présentés par F. Leonard Voegtle, 
34 páginas datilografadas língua francesa.

Testificaciones sobre Marcelino Champagnat en el proceso su beatificación, 
tradução espanhola.

Witness for the béatification of M.Champagnat, tradução inglesa.

Le Père Champagnat, VIGNON Jean , illustration de RIGOT Robert, éd. 
Fleurus, Paris, França, 40 páginas, traduzido do francês em língua 
chinesa.

Blessed Marcellin Champagnat, THIRY Ignace, fms. datilografado, 217 
páginas, traduzido do francês em inglês por Russell Cornelius, fms.

Champagnat Marcelin, a Maria iskolatesteverek rendjeneck alapitoja, 
MICHEL Gabriel MATE, ed. Gyor, Hungria, 160 páginas, língua 
húngara.

Vida y virtudes dei venerable Marcelino Champagnat, Fundador de la 
congregación de HH. Maristas de la Ensenanza, coll. El amigo de la 
juventud, ed. Barcelona, Espanha, 32 páginas, língua espanhola.
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1 venerable Marcelino J.-B. Champagnat, Apóstol de la dévoción a Maria, 
Guia y maestro de la juventud, ed. El lirio de san José, Buenos Aires, 
Argentina, 16 páginas, língua espanhola.

lia 6 de Junio: Beato Marcelino Champagnat, Fundador dei Instituto de los 
Hermanos maristas, (1789-1840), ed. Luis Vives, Zaragoza, Espanha, coll. 
El santo de cada dia, 8 páginas, língua espanhola.

Vie du V. Père Champagnat, 21 páginas, língua samoana.

Síntesis biográfica dei B. Marcelino Champagnat y su obra, Fundador de los 
HH. Maristas, ed. F.T.D., Bogotá, Colômbia, 40 páginas, língua 
espanhola.

O Coração de um componês, FERRARINI Sebastião A., ed. F.T.D., Brasil, 96 
páginas, língua portuguesa.

Vie du Bx. M.-J.-B. Champagnat, F. Jean-Baptiste FURET, fms. ed. China, 
712 páginas, traduzido do francês em chinês.
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PUBLICAÇÕES MARISTAS

A Postulação Geral das Causas de beatificação e de canonização de 
nosso Instituto acaba de publicar uma plaqueta intitulada:

“Um Herói modesto: Irmão Francisco, Gabriel Rivat, (1808-1881)”
Textos: Ir. Gabriel Michel; Fotos: Ir. Nito Moraldo; Desenho: Goyo; 

Editora: La Litografia, s.r.l. Nápoles.
Um caderno de 48 páginas, fartamente ilustrado com fotos e desenhos. 

O objetivo dessa publicação é de dar a conhecer o Irmão Francisco ao grande 
público, único meio de poder esperar milagres pela intercessão de nosso 
Primeiro Superior Geral, sem o que sua Causa de beatificação não irá jamais 
para frente.

A obra foi editada em cinco línguas: espanhol, francês,inglês, italiano e 
português. O estoque foi distribuído pelos diversos países conforme a língua. 
Apenas guardamos a esperança de que se fará bom uso.

Ir. Gabriel MICHEL, Nascido em 89, Construtor e educador, (1824-1840). 
Action graphique, éditeur, Saint-Etienne, Loire, 1992, 230 páginas.

E o terceiro e último tomo da biografia de Marcelino Champagnat sob 
forma de romance histórico. Cobre o último período da vida do Fundador 
dos Irmãos Maristas, a fase mais ativa, a da fundação e da organização da 
congregação. Encontra-se a mesma verve, o mesmo impulso que nos dois 
primeiros tomos. Antes do que apresentar um retrato estático do herói, o 
autor o apresenta em movimento, no trabalho. Apesar de certas inter
pretações, algo imaginárias, dos documentos, o Padre Champagnat aparece- 
nos à luz de um homem autêntico, empreendedor, corajoso, enfrentando as 
dificuldades sem deixar-se abater pela fracasso quando se apresenta.

Livro de leitura interessante e fácil, enriquecido por ampla docu
mentação que nada deixa a desejar em relação aos dois primeiros volumes. 
Pode-se consegui-lo seja com o editor, seja no Centro de Acolhida Notre 
Dame de 1’ Hermitage, B.P. 9 F 42405 SAINT CHAMOND CEDEX.
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R. P. Charles GIRARD, S.M. “Maristas leigos, Coletânea de fontes 
históricas”,

Cool.Fontes historiei Societatis Mariae, IX; editada pela Casa Geral dos 
Padres Maristas, via A. Poerio,63, 00152 ROMA, Itália, 1992.

Sobre 1 185 páginas, a obra apresenta 485 documentos da mesma 
maneira que as “Origens Maristas” de J. Coste e G. Lessard de que pode ser 
considerado um complemento, concernente ao quarto ramo da Sociedade de 
Maria, depois dos Padres, das Irmãos e dos Irmãos.

No “Prólogo” o autor expõe “o objetivo fundamental dessa Coletânea, 
(que é) de fornecer, em vista de estudos eventuais a respeito das idéias 
colinianas referentes aos Maristas leigos, alguns textos de base: por uma 
parte, escritos e palestras de Colin, e de outra parte, um certo número de 
reflexões, talvez imperfeitas, do espírito que apreciava.”

Esse livro merece figurar nas bibliotecas de nossos noviciados e centros 
de estudos a respeito de nossas origens. A Administração Geral dos Irmãos 
Maristas fez a aquisição de uma centena de cópias para fornecer às casas que 
solicitarem.

O Ir.Agostinho CARAZO, “Témoígnages sur Marcelhu Champagnat", 
Coletânea dos depoimentos feitos pelas testemunhas no processo diocesano 
em vista da beatificação e da canonização de Marcelino Champagnat. Editado 
pela Casa Geral dos Irmãos Maristas de Roma, impresso mediante 
computador.

O Irmão Agostinho apresenta aqui a totalidade dos depoimentos em sua 
íntegra, com cuidado minucioso, da maneira mais clara possível e com as 
necessárias explicações. A obra abrange duas partes ou volumes: I -Inquérito 
diocesano, 281 páginas; II - Apêndices: cartas, artigos, esquemas de todos os 
“processos” e de todas as “posições” da causa, 140 páginas.

Essa obra pode, daqui em diante, servir de referência para as citações 
que se poderíam fazer dos depoimentos a respeito do Padre Champagnat. 
Poder-se-ia encontrá-las mais facilmente do que no “Summarium” cuja 
utilização exige certa competência.

A tiragem é reduzida, mas temos a possibilidade de lazer outra se, após o 
esgotamento da primeira, a demanda o exigir.

Assinalamos o aparecimento da obra anunciada no número precedente 
de “Cadernos Maristas”, a saber: “Frère Sylvestre raconte Marcellin 
Champagnat". A Casa Geral de Roma agora pode atender a todos quantos se 
interessarem por essa obra.

Ir. P .S.
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TERCEIRO COLÓQUIO INTERNACIONAL 
SOBRE O ESTUDO DA HISTÓRIA E DA

ESPIRITUALIDADE MARISTAS

O “Centro de Estudos Maristas” dos Padres Maristas, organizou neste 
ano, de 21 a 24 de abril, o terceiro colóquio internacional sobre o tema:

“Maria na Igreja nascente e no fim dos tempos” 
Estudo crítico de um tema.

Os Padres Edwin KEEL e Gastão LESSARD prepararam cuidadosamente 
e dirigiram magistralmente esse colóquio que devia, de início, ter lugar na casa 
geral dos Padres Maristas, mas um empecilho de última hora fez com que fosse 
transferido para a “Domus Dei”, na via Aurélia de Roma e encerrar-se no 
colégio dos Padres Maristas, Instituto São João Evangelista, via Livorno 91.

Os participantes, em número de uma centena, representavam todos os 
ramos da Família Marista, desde os Padres aos Movimentos de vida 
evangélica, passando pelas Irmãs Maristas, as Irmãs Missionárias e os Irmãos 
Maristas por mim representados.

Quatro intervenções ocuparam os dois primeiros dias e nos outros dois 
dias, três somente, seguidas por uma mesa redonda no final do dia. Essas 
intervenções cujos textos eram distribuídos antes da sessão, em duas línguas: 
inglês e francês, eram de alto gabarito, feitas por pessoas competentes, na 
maioria Padres Maristas. Eram seguidas por um tempo de partilha muito 
simpática apesar da necessidade de traduzir cada vez em outra língua.

Conforme estava anunciado no convite ao colóquio, este propunha-se a 
estudar de maneira crítica o lugar tido na espiritualidade Marista pelo tema: 

21



"Papel de Maria na Igreja nascente e na Igreja do íim dos tempos”. O 
trabalho do primeiro dia consistiu em precisar o conteúdo do tema, no 
espírito do Fundador e seus primeiros discípulos, situando-se na mentalidade 
da época, depois, no segundo dia, explorar as fontes onde o R. P. Colin se 
nspirou. Nos dois dias seguintes, com uma tonalidade mais técnica, do ponto 
de vista exegético e teológico, esse tema foi confrontado com a Escritura e a 
Tradição, de uma parte,e, da outra, com a escatologia e a eclesiologia 
modernas, para concluir com o Padre Thornhill “que o pensamento de Colin 
dá forma concreta à visão que deve inspirar a Igreja quando desempenha seu 
papel no drama da história humana.”

No conjunto, o colóquio pareceu-me de grande interesse para nós, 
Irmãos Maristas. Fez-me compreender melhor, em todo o caso, a 
personalidade do Padre Colin, sua espiritualidade, sua maneira própria, 
diversa daquela de Champagnat, de assumir o ambiente em que ambos 
viviam. Os contrastes entre os dois me fazem colocar ainda mais em relevo 
suas particularidades pessoais. É a razão por que não hesito em recomendar 
aos leitores dos “Cadernos Maristas” a aquisição das atas desse colóquio 
quando aparecerem, porque penso - e desejo - que serão impressas.

Enquanto esperamos, em rápido retrospecto, aqui vão algumas idéias 
entre as que foram trocadas durante esses quatro dias.

O Pe. J. Coste, lembrando uma série de artigos sobre o assunto em foco 
e que havia publicado “há vinte e cinco anos”, precisa o tema. Trata-se da 
frase que o Padre Colin repetia muitas vezes, colocando-a nos lábios de 
Maria: “Fui o sustentáculo da Igreja nascente, o serei ainda no final dos 
tempos”. Segundo o Fundador, o instrumento, que escolheu para 
desempenhar seu papel no final dos tempos, foi a Sociedade de Maria. Se esta 
não aparece senão agora, é talvez porque não estamos longe do fim dos 
tempos, como o deixam perceber todos essas desordens, revoluções e, 
sobretudo, o enfraquecimento da fé entre os contemporâneos. Para cumprir 
essa missão, os membros da Sociedade deverão tornar-se semelhantes a Maria 
em seu modo de ser e de agir. Ora, no nascimento da Igreja, Maria achava-se 
com os Apóstolos, os ensinava, os encorajava, mas sem colocar-se à frente, 
submissa, pelo contrário, como que ignorada e oculta. Sua atitude no final 
dos tempos será a mesma. E, portanto, a que os Maristas deverão assumir a 
fim de serem capazes de servir-lhe de instrumentos.

Tal é, esquematicamente, a visão original do Padre Colin a respeito de 
sua congregação. Será apenas uma visão, ou será em vista de uma realidade do 
futuro capaz de fundar todo um programa de vida e de ação? Convém pois 
interrogar-se a respeito das fontes e sobre seu valor teológico e prático.

A idéia primeira lhe teria vindo de J. Cl. Courveille que teria recebido a 
comunicação de Maria, na catedral de Puy. O Padre Colin, porém, não tardou 
em distanciar-se de Courveille e fez sua essa idéia, e, por assim dizer, a tornou 
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operante inspirando-se nela para a redação da primeira Regra. Entrementes 
terá ele também beneficiado de revelações ou dado adesão às numerosas 
profecias que se podiam ler nessa época?

A esse propósito, o Padre B. Bourtot mostra que nos anos 30 a literatura 
profética é muito divulgada na região lionesa. Anunciam-se grandes 
provações, notadamente para o ano 40, depois, de repente, se estabelecerá 
uma grande calma por um breve período com a volta do rei legítimo. Será que 
J.C1. Colin estava a par dessas profecias? Será que se convenceu da iminência 
do fim dos tempos, junto com Mgr. de Pins que manifestava interesse por esse 
gênero de literatura e deixou-se talvez influenciar? E, no entanto, o Fundador 
dos Maristas diz alhures que não será tão cedo o fim, porque a Sociedade se 
difundirá e toda a Igreja se tornará marista.

O Padre E. Keel, contudo, o interpela: ”João Cláudio Colin, que horas 
são?” é agora o final dos tempos? devemos fazer o quê? Mas não é sempre a 
hora de cumprir a obra de Maria, de juntar as pessoas em volta da Mãe de 
Jesus, começando por combater em nós mesmos o que divide: o ódio, o 
egoísmo, e comunicar o espírito marista aos leigos para estender assim a 
Sociedade, e torná-la instrumento mais eficaz de Maria? No que tange aos 
fundamentos patrísticos da idéia do Padre Colin, são, conforme o estudo do 
Padre Gambero, praticamente inexistentes. Não se encontra nos Padres 
nenhum texto que mostre o papel de Maria na Igreja nascente e na Igreja dos 
últimos tempos. O papel de Maria foi considerado, desde os primeiros 
séculos, como um apelo especial “ à salvação operada por Deus dentro e por 
meio de sua Igreja e um apelo da Igreja à santidade que encontra seu perfeito 
acabamento na pessoa da Mãe do Senhor”.

Há, no entanto, autores mais recentes sobre os quais o Padre Colin 
poderia apoiar-se. O Padre Stéfano De Flores mostra que em S. Luís Maria 
Grignon de Montfort (1673-1716), encontram-se passagens concernentes aos 
últimos tempos em que Maria interviria de maneira particular. “E somente 
quando a Igreja será Maria que Jesus nascerá de novo no mundo, isto é, que 
retornará para estabelecer no Espírito o reino do Pai.”

Lugar à parte estava reservado à “Cidade Mística de Deus” de Maria de 
Agreda, (1602-1665), obra que o Padre Colin, conforme ele mesmo confessa, 
relia sem cessar e cujas passagens lhe faziam vir as lágrimas aos olhos. Trata-se 
de uma longa narração da vida da Mãe de Deus que Maria de Jesus, abadessa 
do convento das Franciscanas concepcionistas descalças de Agreda, Espanha, 
diz ter escrito sob a inspiração da Virgem Maria em pessoa. A autora dá, 
evidentemente, força aos detalhes do papel da Mãe de Jesus na Igreja 
nascente como exemplo aos Apóstolos e aconselhando-os. Não há dúvida 
alguma que o Padre Colin se tenha inspirado aí.

E o que o Padre G. Lessard tenta colocar em foco ao mostrar que toda a 
concepção de Colin a respeito da Sociedade de Maria está inspirada em 
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Maria de Agreda. Como então não se interrogar sobre a pouca influência que 
a mística espanhola parece ter exercido sobre o Padre Champagnat? A 
reprimenda que o Padre Colin lhe fez um dia de não compreender ainda bem 
o espírito da Sociedade de Maria vem aqui espontaneamente ao espírito. Em 
face de um presente difícil, não tinha nem tempo, nem gosto para especular a 
respeito de um futuro remoto.

Constatar, no entanto, as diferenças entre as duas concepções, não é 
emitir um julgamento de valor sobre elas. Como o demonstra o Padre B. 
Viviano em sua exposição sobre o “Reino de Deus, Reino de Maria”, embora 
pouco baseado nos textos da Escritura, a concepção do Padre Colin sobre a 
presença de Maria na Igreja nascente e no final dos tempos é contudo 
defensável, mas com a condição de identificar o reino de Maria com o da 
Igreja. O fato de se inspirar numa literatura de “piedosa imaginação cristã” 
não se deve rejeitar a priori. “Os onze primeiros capítulos do Gênesis são 
agora oficialmente considerados como uma espécie de lenda da fundação da 
humanidade...Esse trabalho edificante da imaginação pode ser compreendido 
como fazendo parte do processo de digestão e de assimilação da rica 
alimentação de símbolos e de imagens que a Bíblia e a liturgia fornecessem 
aos fiéis.”

É possível de ir mais longe, conforme o Padre Justino Taylor, valendo-se 
da analogia. Ao aproximar o texto dos Atos, 1.14, que apresenta Maria entre 
os Apóstolos e os irmãos de Jesus, com o de João, 19.27: “Mãe, eis teu 
filho,...eis tua mãe. E desta hora em diante o discípulo a levou para a sua 
casa.” Não se poderá supor que, após a ascensão, os Apóstolos ficaram com 
Maria até sua morte, deixando-se instruir por Ela, a “Magistra magistrorum”? 
Da mesma forma, se se colocar em paralelo a ascensão de Jesus com a 
assunção de Maria, quando os anjos dizem: “da mesma forma o vereis 
retornar” não se pode dizer a mesma coisa de Maria, que Ela virá no final dos 
tempos para preparar a vinda de seu Filho?

Seja como for, os oradores são unânimes em afirmar fortemente que não 
se pode separar Maria da Igreja. “Os Maristas, diz o Padre J. Hulshof, são 
chamados antes de tudo a fazer sua a visão marial da Igreja...Uma coisa que 
não deixava de admirar Colin, era que a gente do século XIX queria, mais do 
que pelo passado, preservar sua liberdade e independência. Alérgicas a uma 
atitude protetora e indiscreta da Igreja, essas pessoas, aos olhos de Colin, não 
eram impermeáveis à mensagem de uma presença de Deus neste mundo 
conforme o espírito de Maria, desconhecida e oculta no meio dos 
Apóstolos...Fundamentalmente a situação não mudou. O descrédito de todas 
as ideologias que se constata nestes últimos anos apenas faz aumentar a 
aversão dos homens a qualquer forma de agitação ideológica, quer se trate de 
uma ideologia socialista ou de uma utopia de uma Europa cristã. Sob essa luz 
“o desconhecido e oculto” coliniano, segundo o espírito de Maria, adquire 
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uma nova atualidade para o trabalho pastoral e a pregação do Evangelho.” 
Daí o papel importante do laicado, notadamente da Ordem Terceira que 
pode agir mais ainda como fermento na massa, mas com a condição de levar 
vida exemplar.

E, para concluir, o Padre J. Thornhill diz ao encerrar sua intervenção: 
“Sugeri que o ‘primeiro momento da existência cristã’ estava chegando ao 
fim. A experiência do declínio de toda uma ordem de coisas conduziu João 
Cláudio Colin a enfrentar sua perspectiva escatológica. J. Coste nos convida a 
reconhecer que, do ponto de vista em que nos situamos na história, esse 
desenvolvimento pode ser considerado como o prelúdio de ‘uma nova 
primavera’. Perante essa perspectiva, deve ficar claro para nós, não somente 
que a visão legada por nosso Fundador à Sociedade de Maria possui valor 
duradouro, mas também que é nossa missão de partilhar essa visão com a 
Igreja inteira.”

25





ESTUDOS

AS “PALESTRAS SOBRE O INFERNO”, 
DE MARCELINO CHAMPAGNAT

No quadro dos “Documentos” dispomos de alguns escritos do 
Fundador. Este número dos “Cadernos Maristas” apresenta as “Palestras 
sobre o inferno” de M. Champagnat. A austeridade do assunto, a repetição 
das mesmas frases de uma palestra a outra, o seu inacabamento, os anexos são 
outros tantos inconvenientes capazes de aborrecer o leitor e impedi-lo de tirar 
todo o proveito que viria com o melhor conhecimento do autor. Por essa 
razão, penso que a apresentação mais ampla desses textos não seria inútil. 
Explico, de imediato, que apenas tenho em vista aqui estritamente as quatro 
palestras sobre o inferno oferecidas neste caderno.

Sem querer apresentar um estudo exaustivo desses textos, minha 
intenção é apenas fazer uma exposição detalhada, depois examinar-lhes a 
redação, o que me permitirá apanhar melhor o pensamento do autor e alguns 
traços de sua fisionomia espiritual.

APRESENTAÇÃO DOS TEXTOS

As semelhanças entre os quatro textos impõem-se por si. São 
manifestamente quatro versões de um mesmo texto, mas não sob a forma de 
ensaios ou de esboços para atingir um texto final. Trata-se de outros tantos 
textos prontos a serem utilizados. É claro que foram redigidos pelo mesmo 
autor, como o demonstra a escrita mas, indubitavelmente, em épocas diversas 
e para auditórios diferentes, o que fica comprovado pelas variações e pelos
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numerosos anexos. Bastará então chamar a atenção sobre certos pontos 
particularmente dignos de interesse.

Apanhado geral

Os quatro textos levam o título: “Palestras (‘discours’) sobre o inferno” e 
não sermões, nem instruções. Será necessário ver nisso uma intenção bem 
determinada da parte do autor? E possível que tenha desejado não revestir de 
certa solenidade com que, muitas vezes, se envolve esse tema para que assumisse 
um tom mais familiar e procurasse antes convencer do que causar medo. Ver-se- 
á, a seguir, na expressão “simples exposição”, nas exortações que encerram as 
diversas partes, que as suposições dessa natureza não são inteiramente gratuitas.

As quatro palestras trazem, no início, a citação do Evangelho de S. Mateus, 
anunciando já a semelhança dos desenvolvimentos que vão seguir, porque 
apenas irão detalhar os aspectos dessa sentença de reprovação. Eqüivale dizer 
também que os planos são absolutamente idênticos: o afastamento de Deus, a 
pena do fogo, a eternidade do inferno. O desenvolvimento desses três pontos, 
que não será sempre acabado, formará o corpo das palestras.

O plano não varia de uma palestra a outra. As mesmas frases seguem-se 
na mesma ordem e são até as interpelações: “meus irmãos” (“m.f.”) que se 
encontram sempre no mesmo lugar. Acontece muitas vezes que, sob a 
inspiração do momento, o autor alonga o final de um ou outro ponto, 
acrescentando assim variantes ao texto primitivo. Será necessário dizer que 
essas variantes dão a cada texto sua característica própria e refletem, sem 
dúvida, o auditório a quem a palestra se destina.

Essa última observação visa também os diferentes textos que se encon
tram na seqüência dos corpos das três palestras. São frases isoladas, o mais 
das vezes, parágrafos de comprimento variável, sem seqüência lógica. Sem 
dúvida alguma, esses textos foram acrescidos mais tarde, tirados de uma obra 
ou inspirados por uma leitura.

Diversas razões militam a favor dessa hipótese. Na palestra 134.04 
encontramos um final seguido de três parágrafos que não se concatenam. Por 
outro lado, acontece que um ou outro desses textos se encontra no fim da 
palestra e integrado na outra, como se o que tinha sido inicialmente uma nota 
tivesse sido recuperado para revestir o corpo da palestra. Outra prova ainda é 
o fato de que na versão 134.02 achamos parágrafos numerados 1,2,3,4. Ora, é 
claro que o parágrafo 1 se relaciona com o primeiro ponto da palestra, o 
parágrafo 2 com o segundo ponto e assim por diante, o que demonstra bem 
que se trata de notas que não fazem parte da palestra propriamente dita. 
Enfim, algumas dessas passagens apresentam grafia diferente daquela do 
texto precedente e, portanto, não foram escritas no mesmo tempo que ele.
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A presença desses anexos dá às “Palestras”, tomadas em seu conjunto, 
um aspecto heterogêneo que demonstra que devem ser consideradas não 
como palestras acabadas, que o pregador apenas tinha que ler no púlpito, mas 
como esboços mais ou menos elaborados para guiar o orador e £ornecer-lhe a 
formulação segura da doutrina. Daí a particularidade de cada texto, o que 
obriga a tomá-los individualmente. Farei isso na ordem em que o caderno os 
apresenta, designando-os pelo último algarismo de sua quota: 4,2,5,3

Texto N° 4

O texto N° 4 é, sem dúvida, o mais acabado dos quatro. É quase idêntico aos 
três outros até depois do parágrafo: “Reflitam...”. Esse parágrafo, em lugar de 
concluir, inicia uma longa exortação para não arriscar-se às penas do inferno. 
Dada a amplidão dessa última exposição, por que não considerá-la como um 
quarto ponto, embora não esteja anunciado no prólogo? A palestra termina de
pois por um convite do Senhor: “Vinde, benditos de meu Pai”, ...e o sinal da cruz.

As poucas linhas que seguem até ao rodapé da página do manuscrito, 
apenas contêm evocações de idéias que se encontram desenvolvidas nas outras 
palestras: “Conheço-os...; São minhas vítimas...; Escutem a voz dos antepassa
dos...; Os que diziam querer salvar-se...; Somos cruelmente atormentados...; 
Pode-se colher...” Depois, embaixo da página do manuscrito, achamos a nota 
referente ao bispo de Mende que, sem dúvida, nada tem que ver com o texto (1).

A página seguinte retoma um tema evocado no parágrafo precedente: 
“Conheço-os...” E uma prosopopéia colocada na boca do demônio para per
mitir ser mais direto e mais pertinente possível. Apresenta contudo uma 
inabilidade na exortação para mudar de vida, para não se tornarem “minhas 
vítimas”, porque qual é a empresa que faria publicidade para convidar o

(1) ■ Apesar do interesse das indicações de data (3 de agosto de 1817) e do lugar (São 
Pedro de Saint-Chamond), essa nota nos deixa perplexo.Não julgo que seja a indicação da 
proveniência do texto que precede e ainda menos daquele que segue. Ao estar no rodapé da 
página, essa nota não pode querer indicar de onde provém o texto da página seguinte. Indica 
ela a proveniência do texto que precede? Isso justificaria o desalinhavado dessas frases que, no 
entanto, tendo em conta a escrita, não parecem ter sido proferidas enquanto o orador falava. 
De outra parte, a própria nota é misteriosa. O começo: “Vós o” que se encontra diversas 
vezes em M.Champagnat, é o início da invocação: “Vós o sabeis, meu Deus...” de que, pelo 
que entendo, se servia para pôr em andamento a pena. Isso significaria que a nota e quanto a 
precede foi redigido em épocas diferentes. Além disso, como explicar a repetição: “que recebi 
do bispo de Mende; - Dada pelos bispo de Mende...”? Enfim a palavra: “Mariana”, à guisa de 
assinatura, escrita pela mesma mão que escreveu o resto, não é necessariamente o nome do 
bispo de Mende, porque, por um lado, não se veria muito bem que figure no fim e não depois 
do título Dom; por outro lado, o bispo de Mende, em 1817, era Dom Estêvão Maurel de 
Mons e não acho, em todo o século 19, nenhum bispo na França com o nome “Mariana”. 
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cliente a não servir-se dela? Como quer que seja, esse estilo teatral não deveria 
desagradar a M.Champagnat. Se for verdade, como o afirma o Ir. Silvestre, 
que o Fundador “tinha o talento, conforme as pessoas com quem tratava, de 
dar à voz um tom firme, enérgico e mesmo terrível que atemorizava o 
auditório,” imagina-se o efeito que poderia produzir essa tirada. Termina com 
a imagem vulgar dos animais rebolando-se na lama.

O ultimo anexo contém uma primeira frase em que se entremeiam 
muitas idéias, o que faz com que o próprio autor a rejeite. Retoma-o depois, 
retendo apenas a última idéia sobre a qual enxerta uma recapitulação dos três 
pontos da palestra. Isso permite-lhe a conclusão conforme as regras, mas no 
mesmo estilo severo dos anexos, muito diferente daquele da primeira 
peroração que termina a palestra propriamente dita.

Esse texto, tomado em seu conjunto, pode então ter duas apresentações 
diferentes conforme o pregador se sirva dos anexos ou os deixe de lado, caso 
queira mostrar-se pastor ou justiceiro, testemunha de um Deus de misericórdia 
ou de um Deus vingador, enfim, conduzir o rebanho pela doçura ou pelo receio.

Texto N° 2

O texto N° 2, pelo fato de conter, além do tronco comum, a maior parte 
das idéias consignadas nos anexos dos outros, é o mais completo, embora 
amputado da peroração propriamente dita. Três passagens, sendo que as duas 
primeiras apenas se encontram lá, dão-lhe um tom mais elevado.A primeira, 
exatamente no começo do primeiro ponto, levanta o problema teológico da 
existência do inferno, sem discuti-lo porém, nem resolvê-lo. Pode-se perguntar 
por que M. Champagnat sente a necessidade de abordar aqui esse problema? 
Encontra-se perante um auditório mais culto que o da paróquia? É possível, se 
nos detivermos na segunda passagem própria dessa palestra, a saber, aquela 
que menciona o martírio de São Lourenço, patrono da paróquia, afirmando 
claramente com isso que se acha em lugar diferente ao da igreja de Santo 
Andéol de La Valia (2). A terceira passagem enfim, pelo final do segundo pon-

(2) Presumo que se trata da paróquia de São Lourenço de Agny pelas razões seguintes. 
De uma parte, sabe-se, segundo o Padre Lagniet, que M. Champagnat pregava missões 
(OM.III,p.776). De outra parte, não é esquisito que encaminhe três postulantes de São 
Lourenço de Agny à Madre São José (Cartas de M.C. N"25)? Como pode ter conhecido essas 
jovens senão através de uma permanência nessa paróquia? Por fim, é de notar que o coadjutor 
da paróquia em questão, Pe. Fontbonne, vai a 1’Hermitage, em 01.12.1830, “sem que se tenha 
outras informações a respeito das circunstâncias que o orientaram para a Sociedade de Maria” 
(OM.IV, p.281). Desse conjunto de coincidências deduzo que é provável que M. Champagnat 
tenha pregado uma missão nessa paróquia,inclusive um sermão sobre o inferno. 
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to, completa a listagem dos tormentos do inferno pela imobilidade dos seres, 
incapazes de mover-se para aliviar os tormentos.

Notar-se-á que a longa prosopopéia que achamos no anexo ao texto 
anterior, acha-se integrada neste. As razões para fazer dela um quarto ponto, 
apresentadas a propósito do texto precedente, aqui são reforçadas pelo fato 
de que este parágrafo, tratando de outra coisa do que a eternidade das penas, 
não se liga ao terceiro ponto.

Se bem que a peroração se encontre no final, os parágrafos antecedentes, 
a partir daqui, podem ser considerados como anexos. Com efeito, o primeiro 
contendo diversas idéias justapostas não pode fazer parte do desenvolvimen- 
to.E antes um esboço de pensamentos muito realistas, razão por que sem 
dúvida o autor o riscou.

Os quatro parágrafos seguintes, enumerados, parecem ser, como já disse, 
complementos referentes aos diversos pontos da palestra.

Segue-se um longo trecho evocando um ou outro dos condenados que 
pode completar a prosopopéia dos demônios, ou mesmo substituí-la.Tem a 
vantagem de terminar com uma luz de esperança, permitindo de inserir a 
peroração final que se encontra num parágrafo mais afastado.

Aquilo que o separa foi finalmente riscado pelo autor. Apresenta-se 
também como um aglomerado de idéias com uma lacuna no meio. Com efeito, 
são dois parágrafos, um na frente, o outro no verso, de uma folha cuja metade 
inferior foi arrancada. Devido a isso, a frase do verso não tem nexo com aquela 
inacabada da frente e fica incomprensível: “Zombando de vocês, os insultarei.”

A conclusão que se pode tirar da apresentação deste texto N° 2 não difere 
em nada daquela que sugere o texto precedente. Sem dúvida, o desenvolvimento 
dos três pontos demonstra alguma elaboração, mesmo certa apresentação. O 
resto, pelo contrário, deixa a impressão de confusão, apesar dos dois longos 
parágrafos: a prosopopéia dos demônios e a evocação dos condenados, que cada 
um desenvolve todo um tema.Mas um orador menos embaraçado com a palavra 
do que com a escrita, encontra aí elementos para comover seu auditório.

Texto N° 5

O texto N" 5,(3) o mais curto, pelo menos na aparência, está redigido em 
tom pastoral.Não há anexos, mas caracteriza-se pela ultrapassagem do quadro 
no qual os outros se mantêm.

(3) As duas palestras 134.03 e 134.05 estão escritas em duas folhas absolutamente similares. 
Eram folhas duplas (uma grande folha dobrada em duas pelo meio), reunidas em folheto ou 
caderno, sem capa. As primeiras e as últimas, à força do manuseio, destacaram-se e 
apresentam-se como folhas isoladas. Ora, como não trazem nem número de página, nem
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A partir do fim da primeira alínea, na tradução da citação latina, o autor 
insere uma idéia que não está na citação: “Não os conheço mais”, mas que 
toma da condenação das virgens imprudentes, parece já anunciar o plano da 
conferência. Vem uma segunda alínea, seguida também de um desen
volvimento a respeito da eternidade das penas que tira qualquer esperança ao 
infeliz.

Mesma prolixidade na transição em que a tradução do texto latino frisa a 
interpretação.

A primeira parte desse texto apresenta uma lacuna. A segunda frase está 
inacabada: “o que pode distraí-lo disso é...”, ao passo que a seguinte começa 
pelo imperativo: “Olhem...”, sem ter dado a conhecer o interlocutor. De fato, 
com relação aos outros textos em que todas as frases deste se encontram, falta 
aqui uma longa passagem.No manuscrito, a lacuna corresponde à passagem 
de uma página para uma outra ímpar. Não resta dúvida, portanto, que falta 
uma folha, isto é, duas páginas.

Encontram-se novamente divergências no final do primeiro ponto. A 
exortação, que geralmente conclui cada ponto, aqui está revestida de idéias 
encontradas pela primeira vez: o pecado mortal e os pecados veniais 
reiterados que fazem perder a Deus e são castigados pelo inferno; portanto, é 
necessário buscar a Deus enquanto a gente está aqui embaixo porque, no 
inferno, não se pode mais.

De tom completamente diferente é a segunda metade do segundo ponto. 
Aí M. Champagnat gosta de detalhar os sofrimentos de que o inferno é 
pródigo. É “o escolho fatal para onde conduzem as delícias deste mundo”, as 
plagas “onde vêm naufragar os prazeres funestos”. A seguir termina, como na 
palestra N° 4, recomendando mudar de vida.

A terceira parte é, palavra por palavra, a mesma coisa que no N° 4 até à 
citação do profeta Habacuc e termina bruscamente pela pergunta: “Mas que 
lições nos quer dar?”. Será que foi intencionalmente que M. Champagnat 
terminou assim sua palestra com uma interrogação? O fato de encontrar-se no 
rodapé de uma página par pode deixar supor que faltaria uma folha que 
correspondería à omitida no começo.Então, o número de folhas entre as duas 
inexistentes deveria ser normalmente par, o que não é o caso. Por isso, com a 
carência de dados, apenas poderíam ser feitas conjecturas inúteis. E forçoso, 
por conseguinte, tomar o texto como é.

cabeçalho, e que diversas páginas contêm parágrafos isolados, é difícil dizer com clareza quais 
são as que pertencem à primeira ou à segunda dessas palestras. Pode muito bem ter 
acontecido, por ocasião de manipulações, que tenham sido trocadas tão bem que não é 
possível estabelecer a última parte dos dois textos com certeza, porque, segundo me parece, as 
dúvidas persistem sobre este assunto.
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AS «PALESTRAS SOBRE O INFERNO»

Texto N° 3

O texto N" 3 não difere do N° 5 senão por leves variantes que vão 
aumentando até antes da exortação que termina a segunda parte deste último. 
Quanto ao texto N° 3, sem se preocupar com a terceira parte, que tinha 
anunciado, deriva para desenvolvimentos longos, por vezes, idéias originais, 
mas que não se concatenam de forma alguma entre si. É muito difícil dizer 
onde a palestra propriamente dita se detém e o que pode ser considerado 
como anexos. O manuscrito mostra pelo menos, através da mudança de 
caligrafia, que os textos a partir do parágrafo: “Enfim, meus irmãos,...” até ao 
final, não foi redigido no mesmo dia que o precedente.

A originalidade deste texto reside no tom claramente positivo. Longe de 
se comprazer em descrever os horrores do inferno, o pregador insiste na 
maneira de viver aqui embaixo para evitar de ser infeliz no outro mundo.

Com reminiscências de textos que já conhecemos, M. Champagnat 
mostra como se comportariam os réprobos, se pudessem sair do lugar de seu 
suplício. As três alíneas seguintes, sendo que as duas primeiras são nume
radas, lembram,exceto a segunda, idéias que se encontram nos outros textos. 
Sem dúvida, são reflexões posteriores para revestir tal ou tal passagem da 
palestra, sem que o ponto de inserção esteja marcado.

O último parágrado enfim, cujo início foi primeiramente riscado, é 
retomado num desenvolvimento mais amplo, encontra-se com algumas 
variantes, no texto N° 4. Com ele termina-se aqui a palestra, o que mostra 
bem que não é parte integrante, porque não tem, em absoluto, a forma de 
conclusão.

Ao término da apresentação desses textos, a observação geral a fazer é 
que devem ser tomados por aquilo que são na realidade. No pensamento do 
autor, apenas foram redigidos para ele pessoalmente. Ora, não se sentindo de 
forma alguma embaraçado pela palavra espontânea, não tinha necessidade de 
redigir os sermões de maneira a apenas lê-los no púlpito. Além disso, queria 
sentir-se perto do povo e falar como o povo. Portanto, fazer literatura, 
compor belas frases estava bem longe de suas preocupações. O que pretendia 
era ser claro, fazer-se compreender pelos ouvintes e cativar-lhes a atenção. O 
texto devia servir de guia no desenvolvimento, na memória das idéias, 
fornecer-lhe o enunciado justo da doutrina. Por falta de tempo, sem dúvida, e 
também de dons oratórios, M. Champagnat não se preocupou em compor 
textos no sentido preciso do termo.

Daí se segue, e também de seu espírito mais intuitivo que dedutivo, que 
as frases não estão ligadas entre si. Mesmo nas cartas, consequentemente mais 
elaboradas, essa característica de seu estilo é manifesta.
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A REDAÇÃO

Os textos que acabam de ser apresentados, considerados em seu 
conjunto, nos colocam várias interrogações. Embora não seja possível 
respondê-las, não vai sem interesse nem proveito examiná-las.

As cópias.

Como não deixar de inquirir, em primeiro lugar, sobre a presença de 
quatro cópias do mesmo texto? De uma parte, é provável que esse assunto 
M.Champagnat o tenha tratado mais de quatro vezes. De outro lado, os 
anexos não demonstram que o mesmo texto pudesse servir diversas vezes e 
em circunstâncias diferentes. Se esta maneira de ver for boa, por que não ter- 
se contentado sempre com o mesmo texto de base que poderia ser enrique
cido à medida de suas leituras?

Sem pretender responder à pergunta, apresentarei duas observações, 
fruto de laboriosas pesquisas a esse respeito.

Em Roma, possuímos nos Arquivos dois volumosos dossiês contendo os 
textos de sermões, instruções, meditações que proviríam da paróquia de La 
Valia. Entre os sermões, quatro tratam do inferno dos quais três escritos pela 
mesma mão e se repetem da mesma maneira que os de M. Champagnat. O 
primeiro é mais desenvolvido, o segundo expurgado de certas passagens que, no 
primeiro, servem antes de enchimento e o terceiro é incompleto, pois a metade 
das folhas previstas ficou vazia. Ignoro infelizmente tudo a respeito do autor 
desses sermões. É necessário precisar que não se assemelham em nada aos de 
nosso Fundador. Pode-se perguntar assim mesmo se o encontro de dois textos 
semelhantes é puro acaso ou se trata de uma prática comum entre os pregadores 
de então. Pode-se reter pelo menos que o caso de M.Champagnat não é único.

Em segundo lugar, pergunto-me se esse fato não tem qualquer 
relacionamento com a recomendação do Padre Colin de escrever sempre os 
sermões. Num capítulo da “Doutrina espiritual, virtudes e espírito do vene
rável J. Cl. Colin” anoto as obrigações seguintes: “Escrevamos com cuidado 
nossas instruções...” (p. 66); “Faço questão mais do que nunca de que a gente 
se instrua e que não se pregue sem ter escrito e aprendido.” (p. 67); “Quero 
proibir aos jovens para que nada digam no púlpito sem tê-lo escrito... 
Quero...que escrevam seus sermões; se necessário, o recomendarei em virtude 
da santa obediência.” (p. 80). Trata-se aqui, com certeza, de uma ordem salutar 
aos pregadores de missões, mas implica isso recopiar diversas vezes o mesmo 
texto devido a algumas variantes?

Outra explicação possível poderia ser a seguinte. Depois de uma 
primeira redação, em conseqüência de leituras ou reflexões, M. Champagnat 
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se teria contentado primeiramente em acrescentar parágrafos, deixando para 
mais tarde retomar o todo e fazer um texto contínuo. Essa ocasião tendo-se 
apresentado, recopiou o texto integrando as notas acrescentadas. Em breve 
novas idéias se apresentaram que novamente anotou em seguida. Daí nova 
necessidade de colocar tudo devidamente, talvez por ocasião de uma missão 
que precisava pregar em outra paróquia. Depois o mesmo cenário se 
reproduz, mas dessa vez o tempo para acabar lhe faltou, ou então, tomado 
pela inspiração do momento, deixou-se levar ao correr da pena esquecendo o 
plano primitivo. É de fato compreensível que se tenha contentado com três 
tentativas. Essa hipótese supõe de sua parte um cuidado de exatidão, um 
trabalho devidamente acabado. Aliás, as atitudes que dele conhecemos 
deixam-nos entrever essa peculiaridade de seu caráter, mas quem pode dizer 
que seja ela a causa da presença dessas quatro cópias?

As variantes

Deixando, portanto, aberta a questão, pode-se também ver com maior 
detalhe as divergências entre os textos que parecem se repetir. A apresentação 
tipográfica desta edição querería justamente colocar em relevo essas 
divergências. São elas efeito de uma distração? São, pelo contrário desejadas 
para nuançar diferentemente o conjunto? Numa ou em outra hipótese 
refletem as disposições do momento, quer tenham sido queridas, em razão 
das circunstâncias, ou quer sejam a emergência de um estado psicológico. Em 
conseqüência, não são nunca negligenciáveis.

A título de exemplo, tomo uma passagem que se acha nas palestras 2 e 3. 
Escolho cientemente esses dois textos porque estão duas vezes em anexo, e, 
por conseguinte, não devem ter o mesmo valor dos que fazem parte do corpo 
da palestra. Por isso, mesmo as variantes me parecem significativas, como se 
pode julgar:

2 3
Permitam-me,prezados irmãos, Seja-me permitido para a 

instrução de um grande
número

dos que me ouvem, 
de tirar desse lugar de horror... de tirar dessas chamas...
os escravos do vício infame... os escravos do vício...
os infames viciados os infames viciados
do pecado sórdido da impureza... do sórdido pecado da 

impureza
de suas ações vergonhosas... de suas más ações...
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ouvidos
que vocês mesmos mancharam.... 
que lançam o fogo 
e o enxofre ardente...
Mas escutem também, pecadores, 
seus gritos lancinantes 
e cheios de lamentos, 
porque é contra vocês, 
infelizes escravos do pecado... 
na espantosa desgraça...

ouvidos
que vocês mesmos sujaram 
que lançam o fogo 
e o enxofre fervendo...
Mas escutem também
seus gritos lancinantes

porque é contra vocês, 
miseráveis impudicos...
na desgraça...

Não parece duvidoso que as palavras: infame, lamentável, espantoso 
acrescidas à versão 2, o mesmo acontecendo com “lugar de horror” em lugar 
de “chamas”, “ações vergonhosas” por “ações más” tenham sido voluntaria
mente escolhidas para impressionar mais. A variante da primeira frase é já 
significativa: “permitam-me, prezados irmãos, para sua instrução...” em lugar 
da expressão: “Que me seja permitido para a instrução de um grande número 
dos que me ouvem...” A versão 2 não é mais direta, mais pessoal, mais 
próxima do auditório? A outra, pelo contrário, é mais polida, mais distante, 
para um auditório que se deve poupar.

Deduzo desse exemplo que as palestras de que nos ocupamos foram 
compostas para auditórios diferentes e que refletem um pouco a opinião que 
o pregador se tinha formado deles. Além disso, se esses textos foram copiados 
de outros autores, foi com certa liberdade que deixa margem bastante grande 
em que a personalidade do copista se pode exprimir. Outro exemplo será 
talvez mais explícito ainda sob esse ponto de vista:

2
...enquanto se envergonham 
vocês mesmos
ao verem-se tão sórdidos 
e de ter o coração tão perverso, 
tão corrompido como é o seu. 
Os próprios animais 
não chegam talvez aos 
aos excessos aos quais...

4
...enquanto se envergonham 
em seu coração 
dessas torpezas
de que se tornaram culpados.

Viram talvez os animais

rebolar-se no lodo da 
da impureza como vocês 
fazem de há anos.
(Que confissões, 
que comunhões!) 
Confessem aqui que enrubecem 
de suas sujidades!
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Dizer, com certeza, qual é o texto primitivo é difícil apesar das hipóteses 
em favor do N° 4, embora se ignore o que escondem os pontos de suspensão 
do N° 2. De qualquer maneira, as divergências são grandes, o que coloca de 
novo as questões das fontes que desejo abordar agora.

As fontes

E necessário precisar, inicialmente, alguns pontos a fim de colocar o 
problema em termos mais claros. Esta pesquisa não tem por objetivo a 
simples curiosidade intelectual, nem poder apreciar as capacidades do autor. 
Positivamente, tento ver o que M. Champagnat reteve e o que não reteve da 
fonte, depois sua maneira de tirar partido dessa colheita, tanto quanto isso se 
manifesta em sua personalidade.

Ademais, ao falar na utilização das fontes, é necessário não confundir o 
fato de copiar trechos inteiros de um autor com o fato de deixar-se guiar por 
ele, e inspirar-se nele, mesmo se, ao fazer isso, expressões retidas na memória 
venham espontaneamente ao correr da pena. Esta segunda alternativa 
encontra-se ordinariamente nos pregadores, notadamente nos sermões sobre 
o inferno. As idéias dos Padres da Igreja, como Santo Agostinho, São Gregó- 
rio, Santo Hilário de Poitiers, São Bernardo e outros são amplamente explo
radas, embora fosse a título de convencer. Raros são os pregadores que não 
recorram a tais autoridades.

M.Champagnat, segundo o que ele afirma, não fez exceção. Será ne
cessário ir mais além até dizer que copia trechos inteiros? E difícil prová-lo 
pelos textos que nos ocupam e minha resposta seria antes negativa.

Entre os numerosos sermões ou meditações que pude consultar, 
encontrei o plano das “Palestras” num só, não impresso, o quarto dos “Ser
mões de La Valia” mencionados acima. Cito a apresentação desse plano para 
fazer ver ao mesmo tempo as semelhanças e as diferenças.

“O que é o inferno então? ou se preferirem, meus irmãos, o que é então 
um condenado ao inferno? É uma vítima infeliz da cólera de Deus, da 
onipotência de Deus e, se puder falar assim da eternidade de Deus. O que faz 
a cólera de Deus? Ela o afasta, o separa de seu soberano bem. Que faz a 
onipotência de Deus? Serve-se de tudo para seu suplício, para isso faz até 
milagres, dá ao fogo um poder que ultrapassa sua força e seu poder ordinário. 
Que permite a eternidade de Deus? Tira-lhe toda a esperança para o futuro, 
não mais retorno, não mais paz. Tais são as verdades sobre as quais lhes peço, 
prezados irmãos, de fazer hoje algumas reflexões.”

Os sermões que pude consultar desenvolvem amplamente os dois 
últimos pontos, mas os raros que tratam do primeiro não o fazem nunca como 
um ponto a parte, salvo esse em que o texto se detém no meio do segundo 
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ponto. Será anterior ou posterior às “Palestras” de M. Champagnat? Existe 
uma influência num sentido ou outro entre os dois? É impossível dizer, 
porquanto a identidade do lugar é a única indicação. Muito mais do que 
cotejar esse texto com o que nos ocupa, o amplo desenvolvimento do 
primeiro ponto antes os afasta, pelo menos na forma se não no conteúdo. 
Julgue-se isso pela resumo que segue:

Primeira reflexão:
- “O homem quer ser feliz; o mundo o engana fazendo-lhe ver uma 

felicidade falsa;
- Na morte, começa a ver claro, a ver seu fim, a conhecer a Deus, e a 

compreender o erro do mundo;
- A alma lança-se para Deus com ímpeto, mas obstáculos a detém, mão 

invisível a repele:
Ela vos procura, Senhor, e vós fugis; ela se aproxima de vós e vos 

afastais.”
- E difícil fazer compreender a cristãos a desgraça de uma alma 

separada de Deus, - seria necessário para isso dar-lhes a conhecer Deus;
- A alma pecadora, para quem o mundo é o único horizonte, não pode 

compreender o que é Deus; compreendê-lo-á somente depois da morte e 
então quer projetar-se para Ele, mas é repelida: vejam as virgens imprudentes; 
então são gritos desesperados da alma rejeitada por sua própria culpa;

- Raiva, cólera, lamentos inúteis: a alma quereria desaparecer, mas é 
impossível, apenas lhe resta sofrer.

Pode-se perguntar se M. Champagnat não teria copiado esse sermão, se o 
tivesse tido sob os olhos.

Por outra parte, nos numerosos sermões que li sobre o inferno, não 
encontrei nenhuma passagem que se possa dizer que tenha copiado. A 
comparação de seu texto com os que são publicados, deixa antes a impressão 
de que os deveria achar por demais intelectuais, e pouco ao alcance da gente 
do campo, pouco suceptíveis de entrar numa conversa direta com ela. Minhas 
pesquisas, não certamente exaustivas, permitem-me pelos menos asseverar 
que M. Champagnat não segue o caminho mais comum na maneira de 
desenvolver o tema do inferno.

Por outro lado, suas idéias parecem muitas vezes ser o eco de obras que 
consultou, leu e meditou. Sem querer aqui fazer uma revista detalhada de 
cada frase, limito-me a algumas amostras que falam por si.

Massillon, com certeza, o inspirou para compor o primeiro ponto. Sua 
biblioteca continha a coleção das “Obras” cuja página 2 da capa do primeiro 
volume leva a inscrição: “A M. Champagnat”. No sermão para a quinta-feira 
da segunda semana da quaresma sobre o “Mau rico”, o grande orador 
descreve, num primeiro ponto, a parábola do Evangelho, em Lucas, 16,19-31,
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depois, no segundo ponto, as penas que o mau rico sofre no inferno. 
Contrariamente a muitos outros autores, fala da separação de Deus numa 
longa passagem que M.Champagnat deve ter achado de seu gosto como se 
pode constatar:

Massillon

Não sentimos aqui embaixo 
o ardor do amor natural 
que a alma tem para com Deus; 
porque os falsos bens que nos 
cercam, e que tomamos 
como o bem verdadeiro, 
ou a ocupam ou a partilham.

Mas a alma separada do corpo 
ah! todos esses fantasmas 
que a absorviam desaparecerão, 

todos esses apegos estranhos 
perecerão;

apenas poderá amar seu Deus, 
porque ninguém mais do que Ele 
saberá que é amável.
Todas as inclinações, todas as 
luzes, todos os desejos, 
todos os movimentos, todo o ser 
se volverá para esse amor único; 
tudo a levará, tudo a 
a precipitará, se ouso dizê-lo, 
para o seio de seu Deus, 
e o peso de sua iniqüidade 

a fará sem cessar recair

sobre si mesma: 
eternamente forçada a tomar

impulso para o céu, 
eternamente repelida

Champagnat

Não podemos nesta vida 
compreender a grandeza 
desse tormento...
Estamos aqui embaixo como num 
sono em que o espírito vive 
sempre ocupado por fantasmas. 
O verdadeiro bem para o qual 
somos feitos nos aparece de 
longe...
Representemo-nos,irmãos, uma 
alma no instante da morte, 
todos esses fantasmas que
a
divertiam desapareceram, 
a venda fatal ergue-se, a luz 
brilha perante os olhos.
Deus apresenta-se em toda sua 
beleza e em tudo o que tem de 
atraente.
Vê então que não é feita 
senão para Ele, que não pode 
gozar a paz senão nele.
Sente-se irresistivelmente 
atraída.

Mais ela se esforça para 
unir-se
a seu Deus, mais 
obstáculos
encontra...
Sim, é em vão que 
se esforçará,

um braço onipotente a repele
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para o abismo, 
e mais infeliz em não poder

sem cessar.
A alma está sem cessar 
atraída

cessar de amar, e sentir os 
efeitos terríveis da justiça, 
da repulsa 
e da vingança 
de quem ela ama.

por tudo o que Deus tem de 
amável e de perfeito e

por tudo o que o ódio e a 
a indignação de um Deus têm 
de mais espantoso.

Que destino horrível!
o seio da glória estará sempre 
aberto aos olhos desses infelizes, 
sem cessar dir-se-ão:Eis o reino 
que nos estava preparado; eis a

Veja o que perdeu, 
ao olhar o céu 
e os prazeres de que gozam 
os eleitos; ouça os 
admiráveis

sorte que nos esperava; eis as concertos que alegram a 
corte celeste.

promessas que nos foram feitas, É o que lhe teria 
dado

eis o Senhor, o único amável, em recompensa pelas boas 
obras,

o único poderoso, o único 
misericordioso, o único imortal,

mas você apenas fez obras 
das trevas, será privado 
desse bem.

para quem tínhamos sido criados. 
A isso renunciamos por um sonho, 
por prazeres que duraram apenas 
um instante!

Eu devia ser sua recompensa, 
mas, visto que não quis me 
obedecer, não serei seu Deus.

Outras expressões do mesmo sermão encontram ressonância em nosso 
pregador:

- “Dores que devem acabar não estão nunca sem consolação, e a 
esperança é uma suave ocupação para os infelizes.”

- “Sabe-se que os fornicadores, os ímpios, os usurpadores dos bens 
alheios não terão parte em meu reino.”

Para descrever o mau rico, o orador diz: “Todos os dias comia bem,... 
além disso a comida era opípara e farta...mas não se acrescenta que houvesse 
excessos ou bacanais; que os libertinos e os ímpios fossem seus convivas; que 
conversas dissolutas condimentassem essas refeições; não está marcado que ao 
sair daí, corresse aos espetáculos profanos, para ocupar seus lazeres e 
repousar das fadigas após uma boa refeição.”
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No que se refere à pena dos sentidos, de que Massillon quase não fala, 
foi descrita à porfia por diversos pregadores. Pode-se dizer que, em face 
deles, as “Palestras” são apenas um pálido reflexo. Malgrado algumas frases 
que hoje nos chocam, M. Champagnat mantém-se à meia distância das acu
mulações excessivas de tantos “missionários”, com certeza, conhecidos dele. 
Aquele, no entanto, com quem se sentia mais próximo parece ser Santo 
Afonso de Liguóri. Eis alguns trechos da: “Preparação à morte ou Conside
rações das máximas eternas” que encontram eco nas “Palestras”.

- (A existência do inferno) “é uma verdade atestada por Deus num 
grande número de passagens da Escritura.” (308)

- “Mesmo na terra, a dor causada pelo fogo é o maior dos suplícios. O 
fogo do inferno porém é tão forte que, em comparação, o da terra, segundo 
Santo Agostinho, é apenas uma pintura.” (299)

- “É a cólera de Deus que acende esse fogo vingador.” (299)
- “O fogo da terra aparece como uma sombra ao lado daquele do 

inferno.” (295) - “(O condenado) estará num abismo de fogo; não verá, não 
tocará, não respirará senão fogo; o fogo será seu elemento.” (299) ■

- “O fogo não lhes tira a vida, diz São Bernardo; vivem como em seu 
elemento.” (308)

- “Enquanto o pecador viver, pode sempre esperar, mas depois da 
morte, se morrer em pecado, não haverá mais esperança para ele.” (311)

Encontra-se igualmente em Duquesne: “O Evangelho meditado e 
distribuído para todos os dias do ano”, tomo 2, meditação CXLVII: Do 
inferno, trechos em que M.Champagnat poderia ter-se inspirado:

- “Um homem queimado vivo é um espetáculo horrível cuja vista não 
pode ser suportada; contudo, apenas sofre durante alguns instantes e a morte 
logo o liberta desse tormento.” (401)

- “Negar a eternidade, não é destruí-la, importa merecê-la e garanti-la, 
porque de outra forma, negar-se-ia ao mesmo tempo Jesus Cristo, seu 
Evangelho e sua Igreja.” (405)

- “A eternidade do inferno mete ao cúmulo a infelicidade dos 
réprobos.” (404)

- “Se uma das infelizes vítimas do inferno pudesse voltar à terra, 
encontraria alguma coisa difícil no exercício da virtude e na prática constante 
de todas as suas obrigações?” (406)

È claro, é possível que exista um intermediário que se inspirou dessas 
fontes e que M. Champagnat apenas teria copiado, mas não foi ainda desco
berto e a hipótese parece fraca tendo em vista o estilo bem particular das 
“Palestras”.

A propósito da prosopopéia do demônio: “Conheço-os...” pode-se muito 
bem perguntar se a forma e o fundo vêm mesmo de M. Champagnat ou se 
copiou de outrem. O fundo pode ser inspirado, mas não copiado tal qual, 
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devido ao erro de lógica que assinalei. Quanto à forma oratória que consiste 
em fazer falar os demônios ou os condenados não é rara nesse gênero de 
sermões. Os “sermões de La Valia”, já mencionados, contêm um trecho que 
se aproxima bastante quanto à forma, mas não quanto ao conteúdo.

“Que me seja dado poder evocar aqui alguns desses infelizes culpados... 
ímpios e libertinos, que diriam a alguns: Vocês zombam da religião e dos que 
a praticam, fazíamos como vocês, tratavamos como quimeras tudo o que 
diziam a respeito do inferno e de seus rigores e eis que ardemos nestas 
chamas: crucior in hac flamma!...

Homens sensuais e voluptuosos, que diriam a outros: Como vocês, 
procuramos satisfazer nossas paixões, vejam como estamos pagando caro os 
prazeres passageiros...

Profanadores dos santos mistérios, que diriam a terceiros: Como vocês, 
outrora crucificamos J. C...”

Um estudo mais a fundo descobrirá, sem dúvida, outras correspon
dências, mas as que acabam de ver, bastarão, sem dúvida, para dizer, à guisa 
de conclusão, que M. Champagnat, como todos os pregadores de missões 
dessa época, achava-se num ambiente de idéias, fórmulas e meios entre os 
quais podia respigar a seu gosto. Não há dúvida que preparou os sermões 
pela leitura e a meditação, tomando nota dos trechos que lhe permitiram 
compará-los mesmo por escrito, em primeiro lugar, mais ou menos bem, mas 
sobretudo no púlpito onde sua palavra expressava melhor seu ardor 
apostólico. Quer dizer que suas “Palestras sobre o inferno”, amplamente 
inspiradas nos autores de seu tempo, guardam assim mesmo certa origina
lidade que convém examinar.

O CONTEÚDO

Quanto às idéias, M. Champagnat não traz nada de novo. Aliás não é o 
objetivo do pregador dar uma amostra de pensamentos novos, mas de 
procurar convencer da doutrina comum a fim de incitar os fiéis a colocá-la em 
prática na vida concreta de todos os dias. Ora, ao ler as quatro versões dessas 
“Palestras sobre o inferno”, constata-se que abrangem um número bastante 
restrito de idéias, sempre as mesmas, formando um domínio fechado do qual 
não tenta transpor os limites. E aí, contudo, que se encontram imagens 
originais de uma precisão surpreendente.

O corpo das “Palestras”, isto é, geralmente os dois primeiros terços dos 
textos, manifesta um esforço de redação. A exemplo dos grandes oradores, o 
quadro é nitidamente respeitado: a introdução que anuncia os diferentes 
pontos, até ao apelo à atenção, seguido de uma invocação marial e da Ave- 
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Maria. Em seguida, os três pontos claramente marcados por uma nova 
chamada explícita. O autor demonstra assim espírito de exatidão que, por 
exemplo, não se encontra no Cura de Ars que não deixa nunca aparecer as 
estruturas.M. Champagnat, pelo contrário, faz disso o arcabouço de suas 
palestras.

Em sua maneira de conceber um sermão bem feito, os três pontos devem 
seguir-se na ordem crescente de intensidade. Como porém apresentou no 
primeiro “o tormento mais terrível”, trata no segundo do castigo “que é 
muito mais capaz de causar impressão”, para culminar no terceiro com “os 
tormentos...ainda mais desesperadores”. Além disso, impõe-se uma ordem no 
desenvolvimento de cada ponto, mas nem sempre conseguindo permanecer 
dentro do esquema, como uma análise mais detalhada vai demonstrar.

O primeiro ponto, na versão mais completa, começa pelo problema da 
existência do inferno, mas apenas para lembrar que um cristão o deve ter 
resolvido pela fé. Depois, aborda a pena do dano pela negativa a fim de dar 
maior relevo à afirmação que é o suplício mais “terrível dos condenados” cujo 
crime é de ter rejeitado a Deus durante a vida e o suplício de ter que passar 
sem ele agora durante toda a eternidade. O que segue tende a pôr em 
evidência a verdade dessa proposição que será dita novamente no final para 
concluir. Não estamos convencidos disso porque aqui embaixo não podemos 
compreender senão vagamente o que Deus é para nós, mas após a morte, 
Deus nos aparecerá claramente como nosso bem supremo. Então, longe de 
rejeitar a Deus, nossa única aspiração será a de possuí-lo. E, contudo, o que 
livremente escolhemos na terra que se cumprirá: Deus nos rejeitará. O 
condenado ver-se-á, portanto, irremediavelmente frustrado em seu único 
desejo e nada mais poderá distraí-lo do remorso que não cessará de 
atormentá-lo.

Sem dúvida, para convencer é necessário seguir um caminho mais longo, 
apresentar sucessivamente diversas considerações. Por falta de domínio 
suficiente da língua, aqui as frases se justapõem mais do que se concatenam. 
Contêm, ao mesmo tempo, a premissa e a conclusão do raciocínio, o que 
obriga a retomá-las.

Acontece também que o encadeamento das idéias se interrompe por 
incisos, como a imagem de um membro deslocado, o exemplo de São 
Lourenço, a observação a respeito do mérito. Consideradas mais de perto, 
essas ilustrações deixam entrever o fundo do pensamento.

O exemplo do sofrimento causado pela luxação de um membro é mais 
do que uma imagem banal pela qual se deduz que no inferno “a alma está 
como que deslocada porque está fora de seu centro”. Contrariamente a 
muitos pregadores que, nesse caso, se limitam a sublinhar o amor de Deus 
para torná-lo desejável, M. Champagnat, por essa evocação do “centro” vai 
mais longe. O membro deslocado, fora de seu lugar natural, é inútil. O 
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mesmo acontece com a alma “fora de seu centro”, que lhe dá sentido, fica 
despedaçada pela paixão inútil de seu ser imortal. Com efeito, o desejo mais 
profundo, mais veemente da pessoa humana é de ser, de identificar-se com o 
Ser. Mas essa identificação não é concedida, não pode ser realizada senão pela 
pessoa, por seus atos totalmente livres e responsáveis, conformes à natureza, 
isto é, capazes de realizar seu futuro. Ora, se essa pessoa toma consciência, na 
morte, que ela falhou voluntariamente seu fim, a razão de ser de sua 
existência e que não é mais possível mudar coisa alguma, não serão para ela 
um inferno essas chamas inextinguíveis que queimarão, esses vermes que sem 
cessar a roerão?

Embora a cem léguas de tal formulação, M. Champagnat parece ter 
entrevisto de maneira análoga, mas partindo do amor de Deus, a realidade do 
inferno. Sua intimidade profunda com Deus fazia-lhe compreender que não é 
nada sem Deus, que o ser humano não pode realizar-se senão no amor de 
Deus. Daí a convicção transmitida aqui: “O tormento mais terrível dos 
condenados” reside “na privação de Deus”. Por trás das palavras que 
emprega - as expressões como: possuir a Deus; ser privado de Deus; não sou 
mais seu Deus - que repete diversas vezes, como não adivinhar que, para ele, 
Deus é tudo, que ser dele separado, repelido seria um castigo insuportáveD

Na mesma ordem está a reflexão concernente ao mérito, que insere 
também no primeiro ponto. Se, segundo ele, ‘o conhecimento direto de Deus 
nos tirasse a possibilidade de merecer’, é que associa o mérito não ao castigo, 
mas à livre escolha da pessoa. O mérito é, com efeito, o aumento de nosso ser 
por nossos atos meritórios no sentido de nosso futuro. Deus, ao nos criar 
racionais e livres, quis que fôssemos nós mesmos os artífices de nosso futuro, 
realizável somente por nossos atos feitos em plena consciência e liberdade. 
Ora, se conhecéssemos a Deus tal como é, isto é, como nosso sumo bem, como 
nosso valor supremo, nossa escolha voltar-se-ia necessariamente para ele; pelo 
contrário, não tendo pela fé senão um conhecimento indireto e parcial, não 
será mais estimado subjetivamente como valor preponderante em relação aos 
outros, daí que a alternativa será possível. Neste caso somente, podemos ser 
plenamente responsáveis por nosso destino, livremente escolhido, e seremos os 
artífices de nossa felicidade ou desgraça eternas. Sem pretender emprestar a 
nosso Fundador todas essas reflexões, queria simplesmente mostrar a realidade 
e a profundidade dessa frase que ele reteve, quer venha dele próprio ou de um 
outro, porque expressa sua própria concepção.

O segundo ponto, embora menos árduo, não está também muito bem 
ordenado. As idéias parecem sobrepor-se umas às outras, em lugar de uma 
sequência lógica. A intenção, no entanto, de seguir uma certa progressão 
deixa-se adivinhar.

Como num tratado de teologia, M . Champagnat apóia-se, em primeiro 
lugar, na Escritura e nos Padres da Igreja, notando que falam de “um fogo 
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real e miraculoso que encerra todos os suplícios”, o que lhe permite evocar 
toda sorte de dores físicas, nesse ponto em que tratará do fogo. Duas partes se 
articulam na expressão: “aprofundemos este pensamento”: na primeira, tenta 
fazer compreender o que é o fogo do inferno e, na segunda, os sofrimentos 
suportados pelos réprobos.

A primeira parte começa por afirmar que o fogo natural causa os 
sofrimentos mais terríveis, mas logo seguidos da morte. A fim de dá-lo a 
entender procede por etapas: é em primeiro lugar o fogo de uma fogueira 
sobre a qual o condenado deve ser queimado vivo (notar-se-á a descrição 
minuciosa dos preparativos); depois o fogo de uma fornalha onde se fundem 
o vidro ou o ferro, e cada vez volta à idéia de que a vítima apenas sofre 
durante um instante.

O que seria, então se, por milagre de Deus, a vida se mantivesse para que 
a vítima sofra todo um dia a fogueira, que permaneça na fornalha “como um 
peixe na água?”. E, no entanto, esses sofrimentos ainda não são nada 
comparados com os do inferno, porque lá, por um segundo milagre, o fogo 
atormenta tanto a alma como todos os sentidos do corpo: a vista, o ouvido e, 
além disso, numa terrível imobilidade. Sem temer passar por blasfemo, 
explica essa diferença entre o fogo natural e o do inferno pela cólera 
vingadora de Deus que apenas puniu o Egito com o dedo, mas no inferno o 
faz com todo seu poder, com efeitos tais que “nunca os homens, por mais 
cruéis que tenham sido, nada inventaram de semelhante”.

E necessário dizer, de imediato, que todas essas imagens são descritas 
com mais pormenores ainda por eminentes pregadores. A originalidade de M. 
Champagnat reside no fato de não ter retido senão um número reduzido 
dessas mil crueldades, umas mais subtis que as outras, aparecidas em 
profusão na literatura piedosa. Faz uma alusão furtiva às considerações 
reputadas teológicas sobre a natureza desse fogo tão material como imaterial, 
que arde sem consumir os corpos e as almas. Não fala da cólera e da vingança 
de Deus senão com discrição porque não esquece que a misericórida e a 
bondade de Deus são infinitas.

Não menos sóbrio aparece no terceiro ponto ao tratar da eternidade do 
inferno sem demorar-se, como tantos outros, nessa matemática dos séculos e 
dos milênios que se acrescentam e se multiplicam. Numa estrutura semelhan
te à do segundo ponto, o pregador começa pelas provas da Escritura, e, em 
seguida, se contenta a demonstrar, por uma parte, que o inferno não 
comporta nenhum alívio, nem o de acabar, mesmo depois de uma multidão 
de séculos, e, por outra parte, que está sempre no começo.

Manifestamente, M. Champagnat não se sente à vontade nessas consi
derações mais ou menos abstratas e prefere temas mais em relação com a vida 
dos fiéis. É assim que não demora em fazer uma aplicação prática das 
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doutrinas sem recear de estender-se, por vezes, mais demoradamente do que 
uma conclusão comporta. Sem desvios, profliga os vícios mais notórios, como 
a falta de pureza de costumes e a impiedade manifestada na profanação dos 
domingos e na negligência dos sacramentos.

As duas passagens já assinaladas: a prosopopéia dos demônios e a 
intervenção dos condenados, são sobre esse assunto as mais típicas.Que as 
tenha composto ele mesmo ou copiado de outrem aqui importa menos do que 
o fato de tê-las empregado diversas vezes. Colocando de lado o tom teatral, 
que não é, sem dúvida, desagradável a M. Champagnat, esses textos 
interpelam diretamente os ouvintes que deviam sentir-se de alguma forma 
indicados a dedo. Quem, depois de ouvir esta advertência: “Conheço- 
os,...vocês que ao sair deste santo lugar correm aos bares..."ousaria ainda 
tomar um aperitivo no café da vila, antes de ir para casa almoçar? Tal outra 
pecadora não estaria horrorizada pela descrição tão realista desse condenado 
“com o rosto coberto de imundícies”, com as mãos “esfoladas e em chamas” 
que lança pelos olhos, narinas e boca “o fogo e o enxofre ardente em grossas 
labaredas”? Outras imagens menos macabras, como “os horrores das guerras, 
as pestes, as fomes, as chuvas de pedra, as inundações, os terremotos”, são 
ainda mais concretas para fazer compreender às pessoas do campo o poder de 
Deus.

De ordem muito diversa é a imagem, não menos terrena, da relação entre 
a semente e o fruto que M.Champagnat cita mais de uma vez num dos textos. 
Tema comum na Escritura que sublinha a responsabilidade da pessoa em 
relação com seu destino.

Sem talvez dar-se conta, em todo o caso sem dizê-lo, une assim o tema do 
primeiro ponto: o céu que Deus apresenta como recompensa das boas obras. 
Teria sido fácil deduzir disso que a intervenção de Deus faz-se pelas leis que 
deu à natureza, deixando à pessoa a inteira responsabilidade da recompensa 
como do castigo pelo qual não se tem necessidade de fazer intervir nem a 
cólera, nem a vingança do Todo-Poderoso. A ambiência da época porém 
estava ainda muito longe de deixar-se imbuir por essa antropologia. Apesar 
disso, com certeza, não faltavam à Igreja pregadores, mais apóstolos do que 
teóricos, que, sem dúvida, não teriam dificuldade em aceitar isso, tal como M. 
Champagnat mais propenso a socorrer do que a condenar. É exatamente o 
que sobressai dos trechos das palestras 3 e 5 em que o cuidado de curar 
suprime o de meter medo. “Oh! cristãos, se os réprobos...tivessem o 
tempo,...havería uma vida bastante rigorosa para eles!...Miseráveis que somos, 
talvez tenhamos merecido mil vezes o inferno e não pensamos em fazer 
penitência!” Essa última observação em que o pregador também entra em 
cena, mostra a ausência de qualquer pretensão nele que se considera menos 
um mestre do que um companheiro de caminhada, desejoso de reunir os 
viandantes num passo comum para a salvação.
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CONCLUSÃO

Talvez seja essa imagem a que reflete melhor a personalidade de M. 
Champagnat. Do exame de suas “Palestras sobre o inferno” pode-se, em 
primeiro lugar, reter que não possuía o talento literário. E verdade, assim 
mesmo, que ordena o texto conforme um plano que depois segue fielmente, 
segundo o que aprendeu no seminário, sem dúvida. O desenvolvimento, por 
outra parte, parece feito de frases ou de expressões de empréstimo, não tem 
esse rigor, se bem que se encontrem casualmente fórmulas felizes e alguma 
eloqüência.

Se a isso acrescentarmos o fato de ter copiado quatro vezes o mesmo 
texto, pode-se fazer dele a imagem do homem consciencioso, cuidadoso da 
ordem, da exatidão e de um trabalho bem feito.Um trabalhador que não 
recusa a tarefa, que não recua perante as dificuldades. De seu dom de 
pregador, com entonações variadas, sustentadas pelo gesto amplo, não faltam 
depoimentos feitos por ocasião do processo de beatificação.

No plano espiritual, descobre-se um pastor que não se aferra, sem 
dúvida, por demais seriamente quando prega, mesmo com ardor, sobre as 
crueldades ditadas pelas convenções, mas que não recusa nenhuma tarefa 
tradicionalmente imposta por sua função. Porque, no fundo, ele próprio é 
estimulado por um amor ardente a Cristo e aos irmãos. Oriundo do campo, 
menos brilhante do lado da inteligência pura do que por uma experiência 
clarividente, sente-se elemento do povo e apenas ambiciona ficar com ele a 
fim de agir como fermento.

Ir. Paul Sester.
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O PE. ANTOINE LINOSSIER
UMA PERSONAGEM TIRADA DO OLVIDO

O primeiro volume de “Nascido em 89” atribui um papel de certa 
importância ao padre Antoine LINOSSIER que, sem dúvida, permaneceu 
desconhecido dos Irmãos Maristas durante um século e meio. E, no entanto, 
não se trata de uma figura banal.

I - Os documentos que o retiram da sombra

Morreu no mês de agosto de 1822. O Irmão João Batista estava em La 
Valia havia seis meses. Não se pode imaginar que o Padre Champagnat tinha 
ido ao enterro, porque a inumação deve ter sido feita precipitadamente, talvez 
por causa do gênero da doença ou do calor excessivo. Falecido em 30 de 
agosto, é enterrado no dia 31. Pode-se pensar que o Padre Champagnat, 
quando soube do falecimento, tenha solicitado orações por ele, dizendo que 
devia muito a esse formador eminente, mas uma prece por alto não tinha 
nenhuma probabilidade de permanecer na memória do futuro biógrafo que 
escrevería a vida de Marcelino 34 anos mais tarde.

Descobre-se que é Etienne Bedoin, o violento censor dessa biografia, que 
fala por primeiro a respeito de Antoine Linossier. Esse censor - conhecemos 
sua crítica áspera, depois que o Irmão A.Balko a publicou (1) — não ficou 
satisfeito com as notas de boa conduta que o Irmão João Batista dá a Mar
celino, no tempo do seminário e, apontando para a atividade discutível deste

(1) Série Documentos maristas, N" 1, Um serviço da Postulação. Roma 1892. Citação de 
p. 14
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último dentro do “bando alegre”, acrescenta: “A morte inopinada de um dos 
condiscípulos e a reprimenda salutar do Pe. Linossier, professor de retórica, 
foram a ocasião e o quadro da conversão sólida e perseverante de M. 
Champagnat.”

Os Irmãos, provavelmente, ignoraram por muito tempo essa crítica do 
Padre Bedoin, a menos que a tenha feito oralmente aos Irmãos de La Valia, 
paróquia onde substituira o Pe. Champagnat, em 1824. Existe, no entanto, 
outra biografia que os Irmãos poderíam ter lido alguns anos mais tarde e que 
poderia informá-los um pouco a respeito desse misterioso Linossier. Essa 
biografia é a do Pe.Jean-Louis Duplay, em dois volumes, pelo Pe. Jean- 
Matthieu Chausse (2).

Ao falar do Pe. Jean-Louis Duplay, amigo e diretor espiritual de Marcelino 
Champagnat, superior do Seminário Maior de Lião, o Pe. Chausse cita, e, por 
vezes, demoradamente, características de muitas outras personagens da diocese. 
E, a esse respeito, Linossier, professor de Jean-Louis Duplay, não é o menos 
favorecido. Sente-se que Chausse deve defendê-lo contra possíveis acusações e 
dizer, em seguida, quão bem pensa a respeito dele.

O que é que aconteceu na vida desse padre que interessa aos Maristas, 
Padres e Irmãos, devido ao papel desempenhado por ele nos seminários de 
Verrières e de Lião? É o que tentaremos descobrir.

II - A descoberta de sua origem

a) Lugar de nascimento

Os documentos que fazem alusão à sua origem dizem-no natural de St- 
Genest-Malifaux, e, efetivamente, nos arquivos departamentais do Rhône un 
dossiê, G 76, que dá o nome dos padres no momento da ordenação, dá 
também no momento da tonsura, o nome dos pais e do lugar de nascimento, 
mas sem a data. Acha-se, portanto, que Antoine Linossier é chamado à 
tonsura em 1783 e que no tocante aos pais são Jean Baptiste e Denise Gobert, 
da paróquia de Planfoy (3).

(2 ) Vida do Padre Jean-Louis Duplay...(seguida de) Notas, Lembranças e Monografias 
sobre a diocese de Lião, pelo Padre Chausse. Delhomme et Briguet, editores, 1887.

3) A tonsura está no G.76; a ordenação no G.77 (A.D.R.).
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Com eíeito, o dicionário topográfico do Forez de J. B. Dufour, Mâcon 
1946, nos precisa que Planfoy, ainda em 1819, dependia da comuna de St- 
Genest-Malifaux. Esta povoação, entre St-Genest et St-Etienne, apenas 
tornou-se comuna independente em 1863. Assim também, foi na segunda 
metade do século XIX que se tornou paróquia autônoma. Portanto, os que 
relatavam as lembranças de Linossier, muito naturalmente, falam em St- 
Genest como lugar de sua origem, porque Planfoy era então apenas uma 
aldeia aos olhos da administração civil e uma sucursal aos olhos da Igreja.

Na época do nascimento de Antoine, Planfoy possui uma capela com um 
pároco a visitá-la periodicamente e essa capela é dedicada a santo Estêvão, 
como a matriz, paróquia da cidade de St-Etinne à qual Planfoy estava então 
ligada.

b) A família

Antoine nasceu e foi batizado em 9 de dezembro de 1762. O pai era 
comerciante, no local denominado Bayon, não longe de Guizay, portanto, à 
meia distância entre Planfoy e St-Etienne. O padrinho é outro Antoine 
Linossier, negociante em St-Etienne.

O casamento dos pais teve lugar em 22 de fevereiro de 1762. O pai tinha 
31 anos e a mãe 20.

c) Inícios de seu ministério sacerdotal

Estamos bem fundamentados com referência às origens de Antoine 
Linossier. A seqüência de sua história nos mostra que se trata de uma pessoa 
muito bem dotada à qual não faltam ambição e dinamismo. Pensa na vocação 
sacerdotal, e, na fermentação intelectual da época, torna-se depressa padre 
progressista que se lança com entusiasmo aos ideais revolucionários.

Aliás, o vigário de St-Genest, Jamon de Ribeyre, apenas o pode encorajar 
nesse sentido, porque esse vigário vermelho vai entrar muito antes do que ele 
no movimento e não somente “abdicar” ao sacerdócio por respeito humano, 
mas negar a fé e acabar num emprego secular: bibliotecário no Puy. A gente 
se pergunta até se não foi um desses atores de cerimônias sacrílegas pelas 
quais alguns padres negaram a fé de forma particularmente espetacular em 
fins de 1793. No entanto, foi enterrado religiosamente, em 14 de janeiro de 
1807, o que deixaria pensar numa reconciliação de última hora.
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Antoine Linossier torna-se padre no fim do ano de 1786 e sua primeira 
designação será a de coadjutor de Firminy. Encontra-se com isso em contacto 
com o mundo operário, não ainda o da era industrial, de 20 a 30 anos mais 
tarde, mas o do artesanato com suas reivindicações, sua vida diferente do 
mundo agrícola que o rodeia e já um pouco vítima dos clubistas que saberão 
levá-lo à violência.

A partir de 17 de novembro de 1787, Antoine Linossier redige e assina 
muitas atas de batismo, de casamento e de óbito. Deve ser muito disponível, 
e, quando se sabe com que empenho se desincumbirá, em seguida, no ensino 
da arte oratória, imagina-se facilmente que teve um grande sucesso nessa 
paróquia. “Dotado de inteligência pronta e ávida das coisas do espírito, diz 
Chausse, era licenceado em direito civil e canônico.” (4)

III - Os anos revolucionários entusiastas

a) A nacionalização dos bens do clero

E encontrado em Firminy durante os anos de 1788, 89 e 90. Não foi o 
último a parabenizar-se com a Noite de 4 de agosto, esse “turbilhão elétrico”, 
como devia dizer Mirabeau, em que os privilegiados renunciavam a seus 
privilégios, preludiando assim uma renúncia muito mais concreta da parte do 
clero, em outubro e novembro do mesmo ano de 1789.

Sim, o clero ia aderir a uma sugestão demagógica de Talleyrand: salvar o 
tesouro público nacionalizando a fortuna da Igreja, avaliada em 2 bilhões de 
francos. Revcnder-se-iam todas as propriedades e, em compensação, dar-se-ia 
aos membros do clero, às religiosas e aos religiosos um salário conveniente.

Os padres deveríam, portanto, fornecer a relação de seus recursos e de 
seus encargos que permitisse atribuir-lhes um salário que fosse um verdadeiro 
ressarcimento.

Os anos anteriores à Revolução já tinham presenciado certa melhoria das 
“porções côngruas” de todos os padres que não tinham nenhum benefício e 
que apenas chegavam ao mínimo. Por exemplo, em St-Sauveur, a porção 
côngrua do vigário Robert passa de 500 francos a 700 francos e mesmo a 920 
em 1789 e 1790, mas nesta última cifra é preciso deduzir as despesas feitas 
para a paróquia e que lhe foram reembolsadas.

(4) Chausse, op.cit.I, 25.
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Seja como for, quando a novidade entra em vigência em 1791, vê-se que 
prejudica os vigários que tinham grandes benefícios e que não recebem o 
eqüivalente, mas ajuda aos que não tinham nenhum benefício e que agora 
percebem um salário mais confortável: pelo menos 1200 francos para a maioria 
dos vigários, como Gaumont em La Valia ( e chegará quase a 1800); 1600 a 
Allirot de Marlhes (e chegará a 2000) (5). Normalmente os coadjutores perce
bem a metade das tarifas dos vigários. Linosssier, em Firminy, percebe 700 
francos. Se, portanto, a ocasião se apresentar de ficar vigário, mesmo numa 
pequena aldeia como Jonzieux, sabe que ganhará mais ou menos o dobro.

b) Constituição civil do clero...

Eis que a ocasião se apresenta e é com a Constituição Civil do Clero. O 
decreto é de 12 de julho de 1790. Os bispos são reduzidos de 125 para 85 
(um por departamento). Para constituir uma paróquia será necessário fazer 
reagrupamentos, portanto, haverá supressões de sedes episcopais e 
paroquiais.

Pior ainda, os bispos e os vigários serão eleitos como os deputados, pelos 
“cidadãos ativos”, mesmo se estes não são católicos. O bispo eleito solicitará a 
instituição canônica a seu metropolitano e avisará o Papa de sua eleição.

São medidas que não têm nenhuma justificação e não foram solicitadas 
pelos cadernos de queixas. São de natureza tão surpreendente que, 
inicialmente, deixam os católicos tomados de estupor. Pouco a pouco a idéia 
avança. Fixam-se limites: em tal data, será necessário tomar uma decisão. O 
Papa vai falar? Quando falará? Sim, falará para condenar essa Constituição, 
mas apenas em março e abril de 1791. Ora, os eclesiásticos devem prestar o 
juramento cívico antes de dezembro de 1790.

O bispo canônico de Lião, Dom de Marbeuf, já está na emigração, na 
Alemanha, o que não é a condição ideal para dar diretivas. A partir de então, 
muitos padres, e padres muito bons da região de Jonzieux-Marlhes, se 
decidem pelo juramento harmonizado com muitas restrições. Ê também o 
caso de Dervieux em St-Chamond que excetua da obediência à Constituição 
“tudo o que é da competência da Igreja, não pretendendo fazer nada contra a 
minha consciência e contra minha fé.” (6)

(5) Ver A D L L. 979.
(6) J.Camelin, Os Padres da Revolução, Badiou-Amant, 1844, p.145-146
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É o caso de Gaumont em La Valia, de Allirot em Marlhes, de Robert em 
St-Sauveur, etc...Todos fazem o juramento, mas com restrições.

c) ...de que Linossier aproveita

Antoine Linossier parece, pelo contrário, não ter hesitado nada.Sem 
dúvida, centrou-se mais no progresso que na tradição. Deve olhar com certa 
condescendência de desprezo os tardios que não são, como ele, abertos ao 
futuro. Muito mais tarde, será descrito “como um espírito cáustico, cheio de 
verve, de crítica segura em matéria literária, homem de coração grande.” Essa 
apreciação nuançada permite muito bem imaginar o que acontece. Uma 
ocasião se lhe apresenta para colocar-se no rol dos elegíveis. Entre os vigários 
a substituir está o de Jonzieux, lugar muito próximo de seu nascimento. É 
candidato. O vigário titular, Pradier, tinha no início prestado o juramento, 
mas o retratou depois da condenação feita por Pio VI da Constituição Civil 
do Clero.

Em 19 de junho de 1791, os 650 “cidadãos ativos” do conjunto Marlhes- 
Jonzieux-Riotord designaram 7 eleitores que irão a St-Etienne do dia 10 a 13 
de julho, para se unirem a uma centena de outros do distrito a fim de eleger 
os párocos “constitucionais”.

Reúnem-se na igreja matriz. Assiste-se à missa e o Procurador síndico, 
Gonyn, pinta a todos os candidatos a obrigação em que estão de escolher 
bons pastores.

No dia 11 de julho chega a eleição de Linossier. Obtém 63 sufrágios 
sobre 66.

Digamos que é feito para se entender com um homem como 
J.B.Champagnat, pai de Marcelino, que era, como ele, do gênero ambicioso e 
tinha, como ele, o vento em popa na aldeia de Marlhes. A desgraça foi que em 
Jonzieux, Linossier encontrou o primo de Champagnat, Jean-Pierre Ducros 
que não somente era ambicioso, mas sem escrúpulos e pronto para tudo a fim 
de chegar e aproveitar ao máximo da Revolução.

A promoção de Linossier coincide com a decadência de Luís XVI que, 
em 21 de julho de 1791, é detido em Varennes durante a fuga.
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IV - Os anos revolucionários sinistros

a) Os tempos das hesitações

Com uma Assembléia Constituinte que em breve vai ceder lugar a uma 
Legislativa muito mais da esquerda, tudo irá muito depressa. No começo, 
parece que as qualidades de coração de Linossier facilitam uma coabitação 
pacífica entre ele e o coadjutor que escolheu, por uma parte, e os antigos 
titulares: Pradier e seu coadjutor Peyrard, da outra. Uma resolução do 
Diretório do Rhône e Loire, com data de 13 de agosto de 1791, previa o caso 
em que se criasse um litígio entre os dois grupos e que o antigo clero deveria 
então retirar-se a 10 léguas da paróquia. Fazia-se exceção dos idosos acima de 
70 anos e dos doentes ou enfermos. O vigário Pradier parece bem ter feito 
parte desse caso. No que se refere ao coadjutor, Peyrard, desparecerá para ir 
exercer um ministério clandestino que em breve será organizado pelo Vigário 
Geral Linsolas.

Fica bem ser progressista, mas deve-se ver que nem tudo se justifica na 
evolução do regime. A partir dos massacres de 1792, tanto J.B.Champagnat 
como Linossier devem compreender que colocaram a mão numa engrenagem 
da qual não sabem como se desenvencílhar. Em 1793, depois da morte do rei, 
o recrutamento em massa, a revolta da Vendéia, depois de toda uma série de 
cidades e finalmente de Lião, entra-se numa fase que se torna extremamente 
perigosa.

Os Jacobinos triunfam. O partido dos Girondinos é eliminado (7) e em 
breve é a luta de morte da Convenção contra Lião que se revoltou. De que 
tendência exata eram Linossier e Champagnat? Embora difícil de saber, mas 
de qualquer forma, a partir de certo momento, tanto um como outro, fazem a 
opção “jacobina”, ambos sob a vigilância feroz de J. P. Ducros.

Sabemos o que aconteceu com Champagnat. “Considerando que o 
cidadão Champagnat delegado...para seqüestrar os bens dos celerados em 
toda a extensão de Marlhes, não dá às ordens que lhe foram dadas toda a

(7) Em 1793, a democracia já está reduzida a dois partidos: Girondinos e Jacobinos. Do 
ponto de vista religioso, os Girondinos são mesmo mais irreligiosos do que os Jacobinos, mas 
começam a suportar mal o que se afirma cada vez mais como uma ditadura conduzida 
impiedosamente pelos Jacobinos, sobretudo pelo trio: Robespierre, Couthon e Saint-Just. Os 
Girondinos que não conseguem fugir, vão ser massacrados. Na revolta de Lião, houve mesmo 
vontade de oposição aos Jacobinos e a ela uniram-se tendências muito opostas: realistas, 
católicos, Girondinos que por razões diversas desejam o fim do governo da Convenção.
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atividade necessária, considerando que o cidadão Ducros tem já reunido a 
confiança dos representantes do povo,., damos como auxiliar ao citado 
Champagnat o mencionado Ducros...” (8)

Essa proclamação é de 12 de outubro de 1793, isto é, imediatamente pos
terior à queda de Lião, quando Champagnat conseguiu manifestar zelo, na apa
rência pelo menos, dos mais jacobinos, ao conduzir uma coluna de requisitados 
de Marlhes em direção de St-Genis-Laval para ir sustentar o exército de 
Javogues, jacobino terrível que vai maltratar a região do Loire durante 5 meses.

Nesse período, porém, mesmo um homem tão revolucionário como o 
vigário Jamont, de St-Genest, podia estar sujeito a denúncias. Provavelmente 
houve da parte dele alguma palavra ou algum gesto que pudesse ser 
interpretado como favorável aos rebeldes lioneses, porque teve que se 
defender. Já não vinham só levar os sinos da igreja, mas começavam a demolir 
o campanário. Uma tradição afirma que Champagnat tenha conseguido 
embriagar a equipe dos demolidores e, dessa forma, salvar a igreja. (9)

Ora, de seu lado, Linossier foi com Ducros a St-Genis-Laval encontrar-se 
com Javoques, e isso desde 13 de agosto. A tentativa de Ducros-Linossier 
pode, é verdade, ser interpretada como humanitária: foram delegados para ir 
solicitar socorro aos “representantes em missão” sob os muros de Lião sitiada; 
pedem pela causa de Jonzieux ameaçada pela fome. Como não pensar que é 
também um bom meio de serem dos primeiros a poder dizer: estamos com 
vocês contra tudo o que seja lionês, girondino ou realista?

b) A caminho da abdicação do sacerdócio

Embora exercendo ainda o ministério sacerdotal, Linossier deve, 
contudo, já considerar-se funcionário do Estado Civil. A lei de 26 de 
setembro retirou ao clero a manutenção dos registros de nascimentos, casa
mentos e óbitos e torna-se efetiva em Io de janeiro de 1793. Linossier 
continua a mantê-los, isto é, a registrar, não mais atos religiosos, mas atos 
civis. Deve saber bem, que numerosas famílias de Jonzieux combinaram-se 
para a organização do culto e defesa dos confessores da fé. A esse respeito, 
com certeza, cerra os olhos e é, sem dúvida, o que Chausse quer dizer ao 
escrever: “Pode-se dizer em seu favor que sua vida permaneceu pura e que 
Tão se associou a nenhum ato de perseguição contra os católicos.”! 10)

(8) Registro das Deliberações de Marlhes.
(9) Ir.Avito, Anais de St-Genst-Malifaux, p.3

(10) Vida, I, p.34
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Chausse, no entanto, daria antes a impressão de que Linossier apenas 
teve um momento de falha e que foi por reconhecer seus erros que deu sua 
demissão de pároco. Em primeiro lugar, a data fornecida por Chausse para 
essa resignação: 19.12.1792, parece errônea. Na verdade, é a última data em 
que assina como pároco: “No dia 29 de dezembro de 1792, ano I da Repú
blica, inumei...(ll). Em seguida, cessa de assinar os registros na qualidade de 
pároco, em 30 de janeiro de 1793, mas é para tornar-se oficial do Estado Civil, 
função que vai cessar em 26 de dezembro de 1793, remetendo então a Ducros 
“seus registros em regra e em bom estado”.

Como, de outra parte, se sabe que abdicou suas funções sacerdotais, 
pode-se pensar muito bem que foi mais ou menos na mesma data. O 
problema da abdicação, com efeito, é um problema da descristianização do 
ano II, a saber, a partir de setembro de 1793. A Convenção pressiona os 
padres ao casamento, ou, em todo caso, à abdicação do sacerdócio.

c) Dez anos misteriosos

Em 1802, Linossier será ainda “negociante em Marselha”. E, portanto, 
bastante evidente que, tantos outros, como o futuro cardeal Fesch, por 
exemplo, não renunciou apenas às funções de pároco de Jonzieux, corno con
sequência de um arrependimento de havê-las usurpado, mas simplesmente 
renunciou ao sacerdócio por um tempo indeterminado e deixou a região para 
exercer uma função civil.

Durante pelo menos dez anos fica perdido de vista. Será a Concordata 
que vai reconduzi-lo ao ministério sacerdotal.

Em 1802, M. Courbon, vigário geral, redigiu uma breve apreciação de 
todos os padres da diocese ainda vivos. No que se refere a Linossier diz: 
“Natural de Saint-Genest-Malifaux, intruso em Jonzieux, atualmente nego
ciante em Marselha.”

(11) Encontra-se por outra parte que uma outra intimação desse mesmo 19.12.1792 é a 
de um filho de J. P. Ducros (8 meses) e que a assinatura de Linossier está unida naquele dia 
com a de J. P. Ducros. Há portanto uma série de pequenos detalhes que dariam a impressão 
de uma ação comum dos dois.
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A Concordata

a) A reconciliação dos padres abdicatários

Com efeito, não se sabe muito bem em que data se reintegrou, porque é 
preciso esperar até 18 de junho de 1806 para ver o Conselho arquiepiscopal 
aprová-lo para o seminário de Verrières (12).

Chausse nos diz: “Perante os excessos da Revolução,...interrogou a cons
ciência e, desiludido com seus erros, retratou-se sinceramente. Seu regresso 
foi tão completo como se podia esperar de uma alma reta e generosa.”

A gente gostaria de acreditar, mas quando é que isso se deu? Por volta de 
1793 ou pelo ano de 1805? O que ainda diz Chausse parece antes aplicar-se à 
esta última data. Ao escrever 80 anos depois do acontecimento, Chausse 
pôde, sem querer, fazer uma interpretação global bastante deformada. Para 
ver mais claro, é necessário lembrar como aconteceu a Concordata.

Bonaparte optou pela Igreja romana, de preferência a uma Igreja 
constitucional animada por Henri Grégoire, bispo constitucional de Blois. 
Grégoire, tão jacobino como os mais jacobinos, tinha, no entanto, dado prova 
de espírito de fé, de decisão e de constância verdadeiramente admiráveis. No 
momento em que o bispo constitucional de Paris, Gobel, fazia vergonhosa
mente “uma abdicação solene perante a Convenção e revestia o boné 
vermelho”, Grégoire indignado “voava à tribuna” e, apesar das ameaças, 
protestava que ele, “permanecería bispo, porque não era nem do povo nem 
da Assembléia que tinha sua missão.”

Grégoire tentará duas vezes reunir um concilio nacional - sem aliás 
conseguir - e a segunda vez, foi em 1803. Um padre progressista como 
Linossier e, ademais, versado em teologia, não ficaria também ele convencido 
do fundamento da Igreja constitucional? Nãe estaria ele em relação com 
Grégoire?

Devido ao caráter independente de Grégoire, Bonaparte não quis tê-lo 
em conta. Contudo, na Concordata com a Igreja romana, exigira ter um 
episcopado em parte oriundo da Igreja constitucional. Em Lião, por exemplo, 
Fesch, tio de Bonaparte, é antigo constitucional e abdicatário. Linossier pode 
então pensar: Vejamos um pouco o que vai sair de tudo isso. Não estou 
apressado em fazer retratações com referência a juramentos que estimei

(12) É muito pouco provável que Linossier seja um dos dois padres que vão, em 1803, 
decidir Marcelino pela vocação sacerdotal.
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prestar perante minha alma e consciência. Com um bispo que está no mesmo 
caso do que eu, a gente pode esperar entender-se.

Retratar-se, para um constitucional, é renunciar a toda uma teologia que 
julga fundada, mas cujos princípios são bastante diferentes dos da Igreja 
romana. Aqui vão alguns princípios dos constitucionais como vêm enunciados 
por Leflon.(13)

1- A Constituição Civil do Clero é canônica e legítima e eles salvaram a 
Igreja ao aderir a ela. O juramento de 1790 não implica nenhuma falha, nen
huma retratação. (Nas dioceses em mãos de bispos constitucionais não arre
pendidos: Angoulême, Cambrai, Strasbourg, Dijon, Besançon, os padres jura
mentados (14) serão evidentemente muito melhor tratados do que os outros.)

2- Os prelados constitucionais professam total independência com 
relação ao Papa que não tem de igual senão uma submissão total ao poder 
civil e, por causa disso, o governo de Napoleão os poupa, por mais excedida 
que seja sua agitação.

3- Têm uma teologia sacramental própria. O casamento, por exemplo, 
consiste unicamente no contrato civil. Apenas o Estado pode determinar os 
impedimentos que o anulam: portanto, o casamento dos divorciados, dos 
religiosos, dos padres é válido. Contudo, como não é lícito, serão impiedosos 
para com os padres que tiveram a fraqueza de casar-se. Deverão fazer 
regularizar sua situação por outros bispos mais misericordiosos a respeito dos 
fracos. Quanto aos sacramentos administrados durante a Revolução pelos 
constitucionais, sua validade, segundo eles, é incontestável, porque não 
admitem que seja necessário acrescentar ao poder da ordem um poder de 
jurisdição. Durante as missões da Restauração, não faltarão missionários que 
vão declarar nulos os sacramentos conferidos pelos constitucionais, porque 
esses não tinham uma jurisdição recebida de uma autoridade legítima. 
Evidentemente, isso lançará uma conturbação considerável nas consciências.

E necessário reconhecer, por outro lado, que a Igreja constitucional teve 
seus mártires: 8 bispos guilhotinados, entre eles Lamourette, de Lião. Ela 
contribuiu para salvar a religião durante os dias maus, tomou iniciativas 
proféticas, como por exemplo, as liturgias em francês. E a partir desses

13)Jean Leflon, A crise revolucionária, vol. 20 da História da Igreja, por Fliche et Martin, 
pp. 217-218

14) Os que prestaram o juramento. Os outros denominam-se não juramentados ou 
refratários.
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pontos positivos, os Constitucionais, sobretudo até à morte de Grégoire em 
1831, manterão um espírito de resistência ou de rebelião que, unido a 
fenômenos muitas vezes de natureza oposta, como o jansenismo ou a Pequena 
Igreja, criarão tensões em diversas dioceses.

Desloges, em sua história manuscrita da diocese de Lião, dá uma idéia 
dos problemas que foram colocados no começo da Concordata pela coabi- 
tação de antigos juramentados com paroquianos fiéis ao papa e aos padres 
não juramentados. Cita um padre de então, chamado Montagnier. “O que 
mais nos afligia, diz este, era a negação dos novos reconciliados que decla
ravam alto e bom som de não terem retratado nada. No arcebispado, porém, 
nos davam uma resposta que nos garantia a respeito da manutenção dos 
princípios da comunhão eclesiástica, a saber, que os padres tinham recebido e 
aceito livremente a absolvição de censuras incorridas pelo cisma, o que 
implica o reconhecimento implícito de sua culpabilidade.”

Eis então a última trincheira onde teve que se refugiar o arcebispo para 
reintegrar todos os recalcitrantes. Como o próprio Fesch foi juramentado e 
depois abdicatário, pôde, sem dúvida, encorajar mais de um de seus padres a 
fazer o ato de humildade que ele mesmo fez. Com efeito, a diocese evolui 
bastante depressa para uma aceitação recíproca das duas categorias de clero.

Tem-se toda a razão de crer em Chausse quando diz que Linossier 
“permanecia cheio de confiança, de respeito e de reconhecimento para com o 
padre Peyrard que o tinha ajudado a entrar na linha do dever.” Cita 
igualmente outros testemunhos favoráveis, entre outros os do Padre Duplay.

b) e a reconciliação de Linossier.

Seja como for, Antoine Linossier parece demorar para reintegrar-se no 
rebanho, mas enfim dá-se em 1806. E desde o início bem aceito pela 
autoridade? Não é evidente, porque o registro de Verrières para 1807-1808 é 
um pouco reticente. Esse registro fornece o nome do superior e de 7 
professores. Linossier está em primeiro lugar, professor da terceira turma, 
com a anotação seguinte: “Antoine Linossier, padre, 46 anos. Examinar qual é 
sua piedade e zelo.”

No final das lista, encontra-se ainda esta nota do “visitador canônico”: 
“Esses professores, excepto M. Crépu, não têm, em geral, o tom e as maneiras 
que anunciam corações piedosos e zelosos. Parece que diversos comungam 
raramente. Não existe entre eles e o superior uma concórdia suficiente.”
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c) Discussão sobre esse início de reintegração.

O problema é, contudo, de saber quem deu essa impressão e se não é 
produto de M.Périer, o superior. Ora, este mesmo se não teve muita audácia e 
mérito durante a Revolução, e se teve o mérito de abrir o seminário de 
Verrières, em 1804, em condições muito duras, não tem, no entanto, as 
qualidades para superior.

Dom Courbon, vigário geral, julga-o severamente ao fazer, em 1802, a 
apreciação dos padres da diocese: “Meios muito ordinários, zelo mal- 
esclarecido.” Em carta ao prefeito, em 2 de julho de 1804, o mesmo Courbon 
não hesita em dizer: “As queixas do prefeito de Verrières contra M.Périer são 
tão graves que, se os fatos forem reais, não hesitaremos um instante em retirar 
esse padre dessa sucursal. Vamos escrever a ele...”(15)

As queixas que o padre pode suscitar podem muito bem explicar que o 
superior (porque tem as duas funções) não dá também plena satisfação e, por 
vias de consequência, corre o risco de imputar a seu corpo professoral o que é 
pelo menos falta sua. M. Périer será mudado apenas nas férias de 1809. No 
intervalo é bem claro em todo o caso que foi M. Linossier que restabeleceu a 
situação do seminário de Verrières.

VI - O brilhante professor e animador

a) Verrières

No encargo de prefeito de estudos, luta contra a mediocridade, a falta de 
gosto pelo trabalho. Essa maneira de agir aparece mais visível a partir do ano 
escolar de 1808-1809. Marcelino é provavelmente sempre muito folgazão, mas 
de qualquer forma, teve de cessar de ser o cabeça do “bando alegre”, para 
tornar-se o jovem seminarista consciente de sua vocação. Em todo o caso, não 
se encontra mais a nota de conduta mediocre do ano de 1807-1808.

Os que falam de Linossier, entre os antigos alunos, sempre falam dele 
com admiração, sem que possamos distinguir bem o que vale para Verrières e 
o que corresponde a Saint-Jean (Seminário Menor de Lião).

b) Lião

Chausse nos diz que é em 1811 que passa a esse célebre Seminário cujas 
origens remontam a Leidrade, bispo da época de Carlos Magno.

15) A.D.L. V. 14
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Ao mesmo tempo que leciona nas aulas mais elevadas, encarrega-se da 
formação à eloquência sagrada junto aos seminaristas maiores. O cardeal 
Fesch, com efeito, quis lançar uma espécie de academia para a elite do 
seminário onde se ensinam, em nível elevado, a teologia, a eloqüência, a 
Sagrada Escritura e a história eclesiástica.

Nesse emprego, Linossier revela-se particularmente brilhante. Chausse 
nos diz ainda: “A um conhecimento vasto dos Santos Padres e dos pregadores 
mais renomados, unia saber profundo das letras latinas e da literatura 
francesa e uma elocução fácil. Todas as graças de seu espírito fino e delicado 
apareciam em suas palestras. Todos os que o escutavam apreciavam-lhe a 
precisão, o bom gosto, o tacto nas apreciações, a justeza de suas 
observações.”(16)

É incontestavelmente o grande professor e o Padre Pourrat, que escreveu 
uma história resumida do Seminário Saint-Jean, pôde observar: “Por volta de 
1815...a escola de canto coral era ilustrada por um professor eminente: 
M.Linossier.” (17)

Chausse diz-nos ainda: “Era desprovido de toda ambição. Tinha-se-lhe 
oferecido a aula de retórica do Liceu de Lião com um ordenado de 3000 
francos. - ‘Não estou habituado a ganhar tanto dinheiro’ respondeu, ao 
recusar a oferta.”

c) O conjunto de seu papel

Como animador, sabia dirigir os alunos e professores, “coordenar de 
maneira maravilhosa para que houvesse um plano único, um só espírito na 
casa. Sua autoridade era considerável e, no entanto, era exercida suavemente 
com o prestígio que lhe davam a ciência e a experiência junto com a 
superioridade da inteligência. Era ao mesmo tempo modelo de paciência ao 
suportar cruéis enfermidades, especialmente uma paralisia parcial das 
pernas.” (18)

Em síntese: sente-se que Chausse quer conservar bem alta a memória 
desse padre, porque, mesmo as qualidades de Duplay parecem-lhe devidas

(16) Chausse, Vida I, pp. 202-203
(17) Pourrat, A antiguidade da escola de Leidrade, 80.
(18) Chausse, Vida, p.92.
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em parte ao mestre. Precisa-nos, aliás, que Duplay teve a sorte de ter 
Linossier dois anos em seguida: no segundo ano, em 1807-1808 e na retórica, 
em 1808-1809, portanto em Verrières (19).

Chausse observa que não é somente como professor que Linossier era 
brilhante, mas como formador e responsável por uma casa de educação. 
“Esforçava-se, diz ele, em difundir o espírito de fé de que estava animado. 
Todos os domingos comentava as epístolas ou os evangelhos sob forma de 
homília. Era simples e claro, a fim de deixar alguma coisa precisa na memória 
dos jovens. Junto com a clareza de idéias percebia-se de imediato que havia lá 
um trabalho de uma inteligência superior.”

“De tarde, fazia questão de presidir à leitura espiritual. Mandava ler a 
vida de um santo ou um capítulo de um livro de piedade. A seguir, 
interrogava um ou vários alunos e, continuando por perguntas sucessivas, 
ensinava-lhes a julgar criteriosamente os fatos apresentados na leitura. 
Acompanhava uma por uma, com atenção minuciosa, as ações importantes do 
santo, dando a cada resposta um sentido completo, corrigindo as inexatidões 
ou os exageros do aluno.”

“Nada igualava o encanto dessas leituras espirituais. Tudo oferecia ao 
espírito penetrante do Padre Linosssier assunto para uma observação 
interessante, uma apreciação moral, uma alusão engraçada.”(20)

VII - Últimos anos

Por quanto tempo Linossier ficou professor do coral de Saint-Jean? O 
Conselho arquiepiscopal o aprova para esse encargo em 25 de fevereiro de 
1815. Essa aprovação é renovada em 8 de outubro de 1816. Depois, nada 
mais consta. A doença permitiu-lhe prosseguir o maravilhoso trabalho até à 
morte? O que se sabe é que sofria e que suportava bem os sofrimentos.

Encontra-se a indicação de seu falecimento na história manuscrita do 
Seminário Santo Irineu por Desloges. Faleceu em 30 de agosto e foi enterrado 
no dia 31 em Loyasse “em presença de todo o Capítulo”. Tinha ele se tornado 
cônego?

19) ibid.
20) id. p.96.



Essa assistência de todo o Capítulo diz, em todo o caso, em que estima 
era tido até ao fim. Naquele ano nenhum dos aspirantes maristas parece ter 
feito o retiro dos fins de agosto de 1822 que lhes teria permitido assistir aos 
funerais do Padre Linossier.

Conclusão

Restariam alguns pequenos pontos a esclarecer nessa biografia que, em 
todo o caso, tem o grande interesse de nos dar a conhecer um padre bastante 
típico da época, que passa pelas etapas do jovem progressista, do padre 
angustiado que escolhe abdicar, ao menos na forma, seu sacerdócio, que é 
reconciliado graças à Concordata e que se toma cada vez mais um excelente 
padre e formador de padres.

F. G. Michel
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INTRODUÇÃO

“A pedagogia da Congregação dos Pequenos Irmãos de Maria, na época 
do Fundador, isto é, de 1819 a 1840, permanece um vasto domínio por 
explorar, sob seus diferentes aspectos, em sua finalidade, espírito, método e 
didática. Por força das circunstâncias, vamos nos limitar aqui ao método e à 
didática”.

E assim que se exprime o Ir. Pierre Zind no livro póstumo “O Bem- 
Aventurado Marcelino Champagnat, sua obra escolar no seu contexto 
histórico”. O Ir. Zind, antigo professor de História da Educação na Univer
sidade Eumière de Lião, faleceu durante uma permanência no Brasil, em 
1988, aonde fora para uma Sessão “Marcelino Champagnat”, em Mendes 
(Estado do Rio de Janeiro).

Essa obra, editada pelos cuidados do Ir.Paul Sester, Arquivista na Casa 
Geral dos Irmãos Maristas em Roma, apresenta o texto das conferências que 
q Ir.Zind tinha cuidadosamente preparado para essa sessão sobre o Fundador. 
E um trabalho de paciência e de erudição bem de acordo com o gênero 
próprio do autor que inicia suas pesquisas na “escola da antiguidade greco- 
latina” (Cap.l).

Aqui não iremos recuar tão longe no tempo. Vamos limitar-nos, modes
tamente como convém, à época em que Marcelino Champagnat começou o

(1) Conferência proferida pelo Irmão Maurício Bergeret no “Primeiro Congresso 
Europeu sobre a Educação Marista”, realizado em Barcelona, Espanha, de 11 a 15 de maio de 
1992.
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trabalho e a pesquisa prática de educador e de pedagogo, isto é, exatamente 
entre 1819 e 1840. Tentaremos, se possível, abrir nosso campo de visão e nos 
projetar para o futuro, como este Colóquio nos convida. O pensamento 
educacional de Marcelino Champagnat não é apenas uma herança do 
passado, deve ser para nós, luz para nosso caminho, energia dinâmica para 
enfrentar os desafios da nova evangelização da Europa comunitária que vai 
dar um passo importante em 1° de janeiro de 1993.

No texto indicado, o Ir. Zind nos apresenta quatro aspectos principais 
desse vasto domínio a explorar que é a Pedagogia de Marcelino Champagnat: 
a finalidade, o espírito, o método e a didática.

Nosso autor, depois de trabalhar demorada e pacientemente o assunto, 
estima que não o pode abordar e, em conseqüência, limita-se a reagrupá-lo no 
terceiro e quarto aspectos: o método e a didática. Consagra a essa pesquisa o 
capítulo 8 do livro intitulado: “Pedagogia didática dos Pequenos Irmãos de 
Maria”, com cerca de 120 páginas, ou seja um pouco menos de um quarto do 
conjunto.

Restam por explorar a finalidade e o espírito de nossa tradição educativa. 
Obra imensa e delicada, um verdadeiro desafio a enfrentar!

Deixei-me tentar, sem saber que isso era impossível...Não pretendo ter 
êxito aí onde o Ir. Zind não quis se aventurar. Contentei-me somente em 
trazer minhas modestas reflexões para indicar certas balizas num campo 
interdisciplinar em que o trabalho a ser realizado por toda a espécie de 
especialistas é realmente abundante e apaixonante.

Guiado por essas reflexões preliminares do Ir. Zind, avançarei nesta 
exposição seguindo dois eixos maiores:

A finalidade da pedagogia educativa de Marcelino Champagnat.
O espírito da pedagogia educativa de Marcelino Champagnat.

1 - A FINALIDADE DA PEDAGOGIA EDUCATIVA DE MARCELINO 
CHAMPAGNAT

E difícil separar estes dois aspectos, finalidade e espírito, um decorrente 
naturalmente do outro.

Para o primeiro, a finalidade, convém ser objetivos o mais possível a fim 
de estar seguros de que o segundo não seja fruto de nossa imaginação ou do 
desejo, bastante difuso, por vezes, de dar ao passado uma cor contemporânea 
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com o risco de desnaturá-lo completamente. Felizmente, dispomos de 
documentos históricos sólidos. Bastará lê-los e analisá-los com rigor e 
honestidade.

O Pe. Champagnat propunha-se instruir os meninos para que se 
tornassem homens dignos de sua condição de filhos de Deus. Para isso não 
recuava perante nenhum esforço, nenhum método, nem processo de ensino 
susceptível de ajudar o crescimento dos educandos. Dessa maneira, a 
expressão “pedagogia educativa” me parece bem justificada para designar 
esse aspecto da obra de nosso Fundador.

Dado que teve, quase continuamente, que defender e promover sua 
obra, ele que era antes de tudo homem de ação, assim mesmo consagrou 
muito tempo para explicar oralmente e por escrito, os objetivos de sua 
fundação e da ação educativa de seus Irmãos. Dispomos assim de um certo 
número de documentos que irão servir-nos como referências para o que nos 
propomos.

Em janeiro e fevereiro de 1825, o Pe.Champagnat empreende, pela 
segunda vez, obter a autorização legal de sua novel congregação com o apoio 
de Dom de Pins, Arcebispo de Lião. Com esse objetivo redige-se um dossiê 
de apresentação. Extraio daí as passagens seguintes:

“Os Irmãos desta congregação que apenas se propõem O BEM DA 
SOCIEDADE, ousam esperar que vossa Excelência não se recusará de 
protegê-los; e o Rei, que apenas deseja a felicidade de seus súbditos, não 
indeferirá o pedido que fazem”.

(Carta introdutória - 9 de fevereiro de 1825 - citada pelo Ir. Gabriel 
Michel em sua obra: “Marcelino Champagnat e o reconhecimento legal dos 
Irmãos Maristas”).

Esse objetivo nitidamente social é precisado em dois documentos.

* O PROSPECTUS: texto de apresentação, datado de 29 de julho de 
1824.

* Os ESTATUTOS: primeira edição de nossa Regra de vida, de 15 de 
janeiro de 1825.

Aqui vão três passagens breves:

“A instrução das crianças em geral, e, em particular, dos pobres órfãos é 
o objetivo de nosso estabelecimento. Logo que tivermos terminado a 
casa de l’Hermitage e que nossos recursos permitirem de utilizar uma 
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boa captação de água para cobrir os gastos da obra, receberemos as 
crianças das casas de caridade, as prepararemos para a vida dando-lhes 
uma boa educação cristã; as que tiverem boas disposições para a virtude 
e para a ciência serão empregadas na casa”. (65)Prospectus)

“A educação cristã e religiosa é o meio mais rápido e eficaz para formar 
bons elementos para a sociedade e cristãos fervorosos para a Igreja. 
Infelizmente esse meio falta para a maioria dos municípios rurais”.
(Estatutos: preâmbulo)

“Artigo 1° - Os Pequenos Irmãos de Maria têm por objetivo a instrução 
primária. Ensinam a leitura, a caligrafia, o cálculo, os princípios da 
gramática francesa, o canto de igreja, a História Sagrada. Seguirão, para 
o ensino, o método dos Irmãos das Escolas Cristãs; lecionam gratuita
mente e combinam com as comunas os meios para obter um tratamento 
honesto e pouco oneroso”.
(Estatutos: Artigo Io).

Esses três textos, cada um à sua maneira, insistem sobre o objetivo 
nitidamente social da educação cristã e da instrução primária que os Irmãos 
Maristas se propõem propiciar aos meninos das comunas rurais. A expressão: 
“formar bons elementos para a Sociedade” exprime a mesma preocupação, 
mas em termos adaptados ao destinatário do texto, a saber, o Rei da França, 
Carlos X.

Apesar de todo o empenho, o Pe. Champagnat não conseguirá obter em 
sua época a autorização que julgava absolutamente necessária. Em 1833 foi 
votada a lei Guizot que se mostra mais exigente para a abertura de escolas e 
com os diplomas dos professores que não pertencem a uma congregação 
religiosa legalizada. O Pe.Champagnat retoma o assunto pela sexta vez. Não 
conseguirá nada...

Em 1837, três anos antes da morte, recomeça pela sétima e pela última 
vez, sem resultado. Durante praticamente três anos, irá a Paris junto ao 
Ministério Salvandy, pouco favorável. Entrevistará políticos e altos funcio
nários, constituirá dossiês e mais dossiês e redigirá uma correspondência 
bastante volumosa.

Não é questão de entrar aqui na leitura minuciosa desses numerosos escri
tos.Deles retira-se a idéia de que a visão profunda do Pe. Champagnat é 
sempre a mesma desde o começo. Vem resumida de modo sucinto por um 
amigo do Pe.Champagnat, o Sr. Baude, secretário do Conselho Geral do 
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departamento do Loire, que escreve ao Ministro Salvandy em 5 de novembro 
de 1838:

“Os Pequenos Irmãos de Maria são um novo e excelente instrumento 
para a divulgação da educação primária completa, moral, religiosa, nada 
mais, nada menos”.
(Na obra do Ir. G. Michel citada acima - p. 193)

Aqui e no contexto histórico “educação primária” significa a educação 
conforme a visão da Universidade que quer formar cidadãos suficientemente 
instruídos para se integrarem na sociedade da época e favorecer-lhe o 
desenvolvimento político e econômico. O Sr. Baude traduz à sua maneira a 
expressão “BEM DA SOCIEDADE” da carta do Pe. Champagnat de 9 de 
fevereiro de 1825.

Essa visão profunda é explicada ainda melhor numa carta ao Sr.Libersat, 
funcionário do Ministério da Instrução Pública, a quem o Pe. Cham
pagnat escreve: “Nós nos empenhamos...em fornecer bons cristãos e 
bons cidadãos entre os habitantes das áreas rurais”.
(Cartas do Pe.Champagnat n° 273 - Edição do Ir. Paul Sester, Roma 
1985).

Esse rápido estudo dos textos históricos e oficiais da Congregação dos 
Irmãos Maristas é amplamente suficiente, penso, para definir a finalidade da 
Pedagogia Educativa de M. Champagnat.

Ela poderia ser resumida como segue:
“Devemos ter em vista a educação do homem completo em sua 

dimensão religiosa, moral e cívica. Não deve haver situação social ou familial 
que possa entravar a consecução dessa finalidade. A pobreza sob todas as 
formas (meninos abandonados, órfãos da cidade ou do campo) não deve 
desencorajar os Irmãos Maristas. Pelo contrário, os desfavorecidos de todas as 
condições deverão merecer toda sua atenção, sem excluir os demais. Isso 
exigirá da parte dos educadores: paciência, perseverança, criatividade 
pedagógica, dinamismo”.

Assim pusemos em evidência o que se me apresenta como um funda
mento sólido para avançar na descoberta do espírito da pedagogia educativa 
de M. Champagnat. Vou procurar ressaltar os grandes aspectos na segunda 
parte.

69



2- O ESPÍRITO DA PEDAGOGIA EDUCATIVA DE M. CHAMPAGNAT

Esse espírito está presente no conjunto da obra do Fundador dos Irmãos 
Maristas: vida, escritos, atitudes, relacionamento com os Irmãos. Aqui mais 
do que alhures, não se pode pretender ser exaustivos. Contentemo-nos com 
os três aspectos seguintes:

2.1 - Pedagogia humana muito próxima das crianças.

2.2 - Pedagogia da equipe e da comunidade educativa.

2.3 - Pedagogia da criatividade e do projeto.

E claro, todos esses conceitos:projeto, criatividade, equipe, comunidade 
educativa, nunca aparecem na pena ou nos lábios de M. Champagnat. São 
conceitos nossos e não dele. Podem ajudar-nos a compreender e a explicitar o 
que M. Champagnat dizia, vivia ou fazia ao formar seus Irmãos para que 
fossem educadores autênticos.

2.1 Pedagogia humana muito próxima das crianças:

Eis um texto importante a esse respeito:

“Para bem educar as crianças, é preciso amá-las e amá-las todas 
igualmente. Ora, amar as crianças é dedicar-se totalmente à sua instrução 
e empregar todos os recursos sugeridos por um zelo criativo para formá- 
las à virtude e à piedade”.

“Amar as crianças é jamais esquecer que elas são seres frágeis e, 
portanto, devem ser tratadas com bondade, caridade, indulgência, e 
serem instruídas e formadas com muita paciência”.

“Amar as crianças é suportar sem queixas seus defeitos, a desobediência 
e mesmo a ingratidão e propor-se nos cuidados que se lhes dispensam 
motivações unicamente sobrenaturais, isto é, a glória de Deus, o interesse 
da religião e a salvação dessas criaturinhas”.
(Edição do Bicentenário p. 501) (2)

(2) No prosseguimento deste trabalho assim designaremos a vida de M. Champagnat 
escrita por um de seus primeiros Irmãos, o Ir. João Batista Furet, e reeditada em 1989 por 
ocasião do bicentenário do nascimento de M. Champagnat.
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Tal é a regra de ouro da pedagogia educativa de M. Champagnat. “Para 
bem educar as crianças é preciso amá-las e amá-las todas igualmente”.

Certos pedagogos atuais torceríam o nariz sobre o verbo “amar”. Os 
psicanalistas ressaltariam a ambigüidade desse relacionamamento jovem- 
adulto. Não haverá derivações possíveis de toda a espécie, segundo as 
situações: maternidade excessiva para os pequeninos, complexo de Edipo, 
complexo de Eletra, pedofilias diversas mais ou menos larvadas?... E sobretu
do, a escola é o antídoto necessário do meio familial, lugar de afetividade 
exacerbada até ao egoísmo. A escola deve ser o lugar em que se passa de uma 
sociedade do tipo doméstico, fechada sobre si mesma, a uma sociedade do 
tipo cívico ou mesmo econômico, aberta aos outros e ao mundo. Então: 
“Amar as crianças. Atenção, perigo!”

Felizmente, M. Champagnat acrescenta: “amar a todas igualmente”. O 
pronome “todas” afasta tudo o que certos pedagogos ou psicanalistas moder
nos receiam como conseqüências nefastas sobre a evolução psico-afetiva das 
crianças ou dos adolescentes. Não se trata de uma relação dual restrita ou 
doentia, mas de um relacionamento interpessoal aberto ao grupo ou à comu
nidade. Para nós cristãos, isso assemelha-se ou é já a caridade. M. Cham
pagnat explicita seu pensamento nessa perspectiva quando acrescenta o 
advérbio “igualmente”. A igualdade, virtude democrática mas também ( ou 
antes de tudo!) cristã. Deus e seu Filho Jesus, não fazem acepção de pessoas. 
Por um “amor igual” a todos os alunos, mesmo aos mais indóceis ou ingratos, 
o Irmão Marista manifesta o Amor que Deus tem a cada um deles.

É isso o que realmente deseja o Pe. Champagnat quando acrescenta: “Amar 
as crianças é dedicar-se totalmente à sua instrução”. E necessário dar prova de 
“zelo criativo”, diriamos hoje, “de espírito de iniciativa, de pesquisa”, porque “as 
crianças são seres fracos”. Dessa maneira, as grandes virtudes pedagógicas 
devem ser: a bondade, a caridade, a indulgência, a paciência. Ideal de tal modo 
elevado que é praticamente inacessível, se não forem propostas “intenções 
sobrenaturais”. A glória de Deus significa a irradiação de sua caridade e a sal
vação espiritual dos jovens. Portanto, uma pedagogia humana, muito próxima 
das crianças e dos jovens, no sentido em que Deus se tomou próximo a nós, 
através de seu Filho Jesus, para nos salvar e fazer-nos partícipes de sua glória. 
Deveriamos dizer também, a pedagogia divina, em todo o caso pedagogia da 
Encarnação e da Redenção, o que supõe sofrimento e alegria misteriosa e 
intimamente interligadas, no exercício quotidiano de nossa “bela profissão”.

Esse é pois o princípio geral e o primeiro da pedagogia educativa de 
M.Champagnat. Daí derivam atitudes e comportamentos concretos para 
serem vividos em aula, com os alunos todos os dias.
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Para apresentá-los de maneira geral e clara, podemos classificá-los em 
duas categorias:

a) os excessos a evitar,
b) as atitudes positivas a adotar.

Entramos aqui, mais rapidamente, num domínio que atinge a pedagogia 
didática, porque estamos no coração da famosa relação: professor-aluno, que 
induz de forma positiva ou negativa ao desejo de aprender, a não menos 
famosa “motivação”. É o carburante energético de um importante discurso 
pedagógico atual, porque, para dizer a verdade, não se sabe bem por que, 
como e mesmo quando os alunos estão “motivados”.

O Pe.Champagnat não podia formular todas essas questões numa época 
de urgência educativa absoluta.

a) Entre os excessos a evitar, assinalamos os principais que o Pe. 
Champagnat ao adotar o livro intitulado: “O Guia das Escolas” pedia aos 
Irmãos que evitassem com cuidado:

- Nada de trotes, apelidos, alcunhas, tratamento muito chão.
- Nada de castigos corporais.

O Guia de 1838 declarava ainda:

“deve-se evitar de castigar os alunos com a mão, o pé, a palmatória; é 
contra o bom senso e a gravidade do professor puxar-lhes o nariz, as 
orelhas ou os cabelos, esbofeteá-los ou empurrá-los rudemente, ou 
puxá-los pelos braços, impor-lhes fazer cruzes com a língua, obrigá-los 
a beijar os pés dos colegas, mantê-los com os braços estendidos em 
cruz,etc. Não será permitido tampouco de fechá-los em algum quarto 
escuro, deixá-los de castigo depois da aula, etc.etc.Colocar-lhes uma 
mordaça, um chapéu de burro, etc.,etc, coisas que apenas um professor 
inepto e sem experiência pode fazer...”.
(Zind P., O Bem-Aventurado M.Champagnat, sua obra escolar em seu 
contexto histórico, p. 417)

Nesse domínio, M. Champagnat vai mais longe do que o “Guia”, recusa: 
colocar de joelhos com as mãos postas na porta ou no meio da aula, o uso da 
férula (correia de couro que fazia “mais estrépito que mal” segundo P. Zind, 
porque enchumaçava-se a extremidade alargada com algodão ou pano).

Encerramos a lista dos excessos a evitar por três princípios gerais cheios 
de sabedoria:
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- nada de castigos graves sem tempo para a reflexão e o parecer do 
Irmão Diretor,

- nada de exclusão (voltaremos a isso mais tarde), salvo em caso de 
imoralidade contagiante,

- nada de vigilância excessiva ou doentia.

b) Em face dos excessos a evitar, quais são as atitudes positivas a adotar?

Em primeiro lugar e de maneira habitual, a pedagogia da presença, sem 
excessos na supervisão, como acabamos de dizer.

M. Champagnat pede aos Irmãos que sejam vigilantes a fim de evitar 
faltas, desordens e brigas entre os alunos. Vigilância em aula, no pátio, ao 
acompanhar os alunos à igreja ou na rua depois das aulas.

Insiste sobretudo na presença e no bom exemplo.

“Para educar, para formar uma criança, é necessário ter qualidades que 
imponham respeito e obediência. Ora, as credenciais que a criança mais 
facilmente reconhece e compreende melhor são: a virtude, o bom exem
plo, a competência e os sentimentos paternais que lhe testemunhamos. A 
educação é, portanto, em primeiro lugar, questão de bom exemplo, 
porque a virtude fortalece a autoridade, porque é da natureza do homem 
imitar o que vê fazer, e os atos têm mais força para convencer e persuadir 
do que palavras e instruções. Criança aprende mais com os olhos do 
que com os ouvidos. Vendo os pais ou os chefes trabalhando, acostuma- 
se ao trabalho e aprende um ofício. Assim também, é vendo fazer o bem 
e recebendo bons exemplos, que aprende a praticar a virtude e a viver 
cristãmente. O Irmão piedoso, observante, caritativo, paciente, dedicado, 
honesto e fiel a todos os deveres está sempre dando o catecismo. Sem 
notar, pelos bons exemplos vai transmitindo aos alunos a piedade, a 
obediência, a caridade, o amor ao trabalho e a todas as virtudes cristãs.” 
(Edição do Bicentenário p. 550)

A fim de comentar esse texto de M. Champagnat podería ler-lhes o que 
vi afixado na entrada de uma escola primária de Quebec, em outubro de 
1990. Dado que é um pouco longo, citarei apenas algumas linhas:

“Toda criança aprende através do exemplo...Se viver cercada de 
hostilidade, se tornará agressiva...Se estiver num ambiente onde se 
zomba, aprende a ser tímida...Se no ambiente tudo for suportado, 
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aprende a ser paciente...Se viver cercada por atitudes de aprovação, 
aprenderá a aceitar-se...Se for envolvida pela amizade, aprenderá a gostar 
da vida”.
(Laboratórios Ross...fabricantes de preparados alimentícios!...)

Dentro da sabedoria e do bom senso do século XIX, M. Champagnat 
tem palavras que nossos modernos pediatras apenas estão redescobrindo.

E por isso que não nos admiramos de reencontrar entre as atitudes 
pedagógicas positivas aconselhadas aos Irmãos: a confiança, o encorajamento, 
o zelo e também a oração.

A fim de não alongar a descrição desse aspecto, gostaria simplesmente de 
consignar dois trechos do Guia, citados por P. Zind, p. 421.

“Da mesma forma, o Guia de 1838, p.149, comenta: “No mais, toda a 
atenção do professor não convém seja dirigida de maneira a salientar 
todas as falhas dos alunos; deve aplicar-se mais em recompensá-los, 
quando o merecem. Existem tantos meios! Um simples gesto de 
satisfação é capaz de erguer o ânimo e produzir mais frutos numa escola 
do que um grande número de punições e castigos. Uma palavra de 
encorajamento leva a alegria nos corações tenros que ficariam oprimidos 
e abatidos por um ar repulsivo. Que prazer isso causa a um bom coração 
impelido a cumprir suas obrigações, muito mais do que por meio de 
punições e castigos! ”

“Na página 75, o Guia completa:

“As recompensas, qualquer valor que tenham, produzem resultados mais 
benéficos numa escola bem dirigida, contanto que sejam distribuídas de 
modo adequado ao merecimento e nunca ao favoritismo”. O Guia distin- 
guia cinco espécies de recompensas: Io - os Privilégios; 2o - as Imagens, 
Livros de Piedade, livros de aula e outros objetos úteis aos meninos; 3o - as 
Cruzes de Honra ao Mérito; 4o - as Boas Notas; 5° - os Bons Pontos.”

Para encerrar esta parte sobre a pedagogia cheia de sentimentos humanos 
que o Pe. Champagnat tanto buscava, evocarei brevemente a história do 
jovem João Batista Berne que acharão relatada magnificamente pelo Ir. Gabriel 
Michel no tomo II de seu livro “Nascido em 1789”, capítulo 19.

João Batista fica órfão e vive um pouco como um selvagem. O Pe. 
Champagnat, auxiliado por pessoas piedosas, vem em socorro da mãe 
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moribunda, abandonada pelo marido, numa pobreza extrema. Depois da 
morte da mãe, João Batista não conseguiu viver com as crianças da família 
caridosa, dos vizinhos que o acolheram. Então M. Champagnat o confia 
aos Irmãos. O Ir. João Batista, historiador de nosso Fundador, escreveu: 
“Acostumado a viver na vadiagem e a seguir sem freios as más inclinações, 
não agüentou enquadrar-se em regulamentos de escola...Fugiu várias vezes, 
preferindo mendigar comida e viver vida de rua a submeter-se à disciplina 
escolar. Os Irmãos... desanimados...acabaram pedindo ao Padre Champa
gnat que o abandonasse à própria sorte, ‘pois, disseram-lhe, estamos 
perdendo tempo com esse rapaz. Mais cedo ou mais tarde, seremos 
obrigados a mandá-lo embora’. M. Champagnat teve que exortar os 
Irmãos à paciência e à coragem durante longos meses. Finalmente, João 
Batista Berne “mudou inteiramente, tornou-se calmo, dócil, ajuizado, 
parecia um anjo”. Depois da primeira Comunhão solicitou admissão ao 
noviciado. Veio a ser Irmão piedoso, regular, obediente. Faleceu como um 
santo na idade de vinte e um anos nos braços do Padre Champagnat, cheio 
de gratidão pelo grande bem que lhe fizera.”
(Edição do Bicentenário pp. 478-479).

Após essa edificante história, compreendem-se melhor as palavras de M. 
Champagnat aos Irmãos:

“Cuidem com muito carinho dos meninos pobres, dos mais ignorantes e 
dos que são mais limitados, testemunhem para com essa espécie de 
meninos muita bondade, interroguem-nos com maior frequência, e não 
temam demonstrar em todas as ocasiões que os estimam e os amam 
tanto mais quanto menos aquinhoados com os dotes naturais. As 
crianças pobres são para uma aula o que os doentes são para uma casa: 
um motivo de bênção e de prosperidade, quando considerados com os 
olhos da fé e que são honrados como membros sofredores de Jesus 
Cristo.”

2.2 Pedagogia da equipe e da comunidade educativa:

Proponho-lhes partir de um parágrafo do Testamento Espiritual de M. 
Champagnat, redigido alguns dias antes da morte, ocorrida em 6 de junho de 
1840:

“Eu vos peço também, meus queridos Irmãos, com toda a afeição de 
minha alma e por toda afeição que tendes por mim, que procedais 
sempre de tal modo que a santa caridade se mantenha sempre entre vós.
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Amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo vos amou. Que não haja 
entre vós senão um mesmo coração e um mesmo espírito. Que se possa 
dizer dos Irmãozinhos de Maria como dos primeiros cristãos: “Vede 
como eles se amam”...É o mais ardente voto de meu coração neste último 
momento de minha vida. Sim, meus caríssimos Irmãos, escutai as últimas 
palavras de vosso pai, pois são aquelas de nosso amado Salvador: Amai- 
vos uns aos outros”.

Com razão poderíam £azer-me observar que esses conselhos, antes de 
tudo espirituais, dirigem-se a uma comunidade religiosa de Irmãos Maristas e 
que em muitos países os Irmãos são cada vez menos numerosos nos 
estabelecimentos.

Parece-me, contudo, que concernem também aos leigos empenhados na 
tarefa educativa num educandário Marista.

Em primeiro lugar, porque no espírito de M. Champagnat a comunidade 
religiosa Marista é simultaneamente comunidade de oração e de trabalho.

A primeira Regra de Vida que nosso Fundador dá aos Irmãos em 
1837,depois de vinte anos de reflexão e de experiência, é uma coletânea de 
preceitos para a vida espiritual e normas de ordem educativa e pedagógica.

Segue-se que a frase: “Que não haja entre vós senão um mesmo coração e 
um mesmo espírito”, significa não somente a caridade fraterna entre religiosos 
que vivem juntos, mas também o espírito de colaboração e de solidariedade 
entre os membros de uma equipe pedagógica, entre os componentes da 
comunidade educativa constituída por todas as pessoas do estabelecimento: 
administração, entretenimento, ensino, direção, sem esquecer os pais dos 
alunos e os próprios alunos.

Champagnat, ao nos apresentar as palavras de Cristo: “Amai-vos uns aos 
outros”, recorda-nos, como aos alunos há pouco, que a compreensão, a 
dedicação mútua, o serviço são primordiais para o dinamismo do que 
denominamos a comunidade educativa.

E a maneira pela qual M. Champagnat, durante a vida inteira, procurou 
governar sua comunidade mostra-nos que procurava da melhor forma 
possível e conforme a mentalidade da época, organizar equipes e uma 
comunidade educativa.

Alguns exemplos concretos ilustram minha assertiva:
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“Champagnat, vendo aumentar o número de discípulos, pensou em 
traçar-lhes uma forma de vida mais regular e mais de acordo com a vida 
comunitária. Não podia ficar sempre na companhia deles e sentia a 
necessidade de não deixá-los sozinhos. Resolveu, pois, dar-lhes um 
diretor que estivesse à sua frente exigindo a observância do regulamento 
e repreendendo aqueles que o infringissem ou cometessem alguma outra 
falta. Mas, para facilitar-lhes a obediência e a submissão decidiu que o 
diretor fosse escolhido por eles mesmos. Propôs que o elegessem por 
votação secreta. Depois de cada um escrever e depositar seu voto, 
procedeu à apuração na presença deles e proclamou diretor o mais 
votado. O mais antigo, isto é, o Irmão João Maria, obteve o maior 
número de votos e foi confirmado diretor.”
(Edição do Bicentenário p. 64)

Estamos em 1818, perto de um ano e meio após a fundação. M. Cham
pagnat quer ao mesmo tempo conceder autonomia à jovem comunidade, mas 
permitindo-lhe, democraticamente, de dar-se um líder.

Mais tarde, M. Champagnat veio residir com os Irmãos, mas deixou ao 
Ir. Diretor “toda liberdade de ação; e longe de constranger ou diminuir-lhe a 
autoridade, procurou fortificá-la e aumentá-la”.

Em 1822, em resposta às orações, Maria envia de maneira bastante 
esquisita um bom grupo de futuros noviços, mas a casa é pequena e pobre 
demais.

“Por isso M. Champagnat julgou conveniente não impor semelhante ônus 
à comunidade, sem previamente consultar os principais Irmãos. No dia 
seguinte, mandou chamar os postulantes e lhes disse: ‘Ainda não posso 
prometer que os receberei. Devo antes consultar os Irmãos. Permito- 
lhes somente ficarem alguns dias conosco. Mas como não temos certeza 
de poder admiti-los todos, quem estiver com vontade de ir embora pode 
ir’. Escreveu uma carta aos Irmãos de Bourg-Argental e outra aos de 
Saint-Sauveur, mandando-os a vir ter com ele por ocasião das festas da 
Páscoa, dentro de dez dias. Quando os Irmãos chegaram, reuniu-os 
diversas vezes no seu quarto; refletiu com eles sobre os desígnios de 
Deus para com a Congregação nascente que, naquela ocasião pareciam 
manifestar-se, e declarou-lhes que, na sua opinião, os rapazes deviam 
ser aceitos, uma vez que haviam sido visivelmente trazidos pela 
Providência. Todos os Irmãos foram do mesmo parecer. Decidiu-se que 
os oito postulantes seriam admitidos, juntamente com o guia. Seriam 
submetidos a provas especiais para testar a autenticidade da vocação.” 
(Edição do Bicentenário p. 93-94)
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É desde o início, portanto, que M. Champagnat age de tal forma que a 
comunidade se organize dentro do espírito de autonomia e responsabilidade 
garantidas em conjunto. É exatamente isso que procuramos em nossas 
equipes pedagógicas e comunidades educativas.

Mais tarde, quando a congregação se tornará cada vez mais numerosa, 
tanto em membros como em estabelecimentos escolares, será sempre com 
essa mesma orientação de “management,” para empregar um vocabulário 
muito moderno. Vai até mais longe em sua pesquisa.

Sua grande preocupação consiste em formar bem os diretores, que 
concebe como verdadeiros líderes espirituais e pedagógicos.

“Durante os dois meses de férias, fazia muitas conferências aos Irmãos 
Diretores sobre o governo das casas, a administração dos bens materiais e 
a direção das aulas. Nessas conferências discorria com riqueza de detalhes 
sobre as virtudes necessárias a um bom superior e os meios de as adquirir; 
as obrigações do professor e do diretor e o modo de cumpri-las.”
(Edição do Bicentenário pp. 422-423)

Não tem a pretensão de ser dono da verdade. Ouve os Irmãos e dialoga 
com eles. Diriamos que possui o senso inato da comunicação.

“Nessas conferências, o piedoso Fundador concedia a todos os Irmãos 
liberdade de lhe apresentar as dificuldades, submeter-lhe as dúvidas e 
tudo que os dificultava no exercício de suas funções. Os Irmãos valiam- 
se muito dessa liberdade e cada um fazia observações, expunha-lhe os 
sentimentos, os escrúpulos a respeito de uma multidão de questões de 
administração e direção das casas. Perguntavam-lhe qual a decisão mais 
conforme com a Regra, o espírito do Instituto em tais ou tais 
circunstâncias e como se devia proceder numa infinidade de assuntos 
que um Irmão diretor trata e despacha.
Muitas vezes admitia no seu conselho os Irmãos de maior liderança, e 
quase nada resolvia sem antes consultá-los. Acreditava que iniciar os 
Irmãos nos assuntos do Instituto e consultá-los a respeito das normas que 
elaborava e do método de ensino a se adotar seria um meio seguro de 
lhes formar o espírito, corrigir conceitos, desenvolver discernimento, dar- 
lhes experiência, levá-los a julgar, a apreciar as coisas e tratá-las, depois, 
com inteligência e eficácia. Vez por outra, após ventilar em conselho os 
prós e contras de uma medida, encarregava um Irmão de executá-la ou 
complementá-la, deixando a seu critério o cuidado de fazer pelo melhor. 
Resolvida a questão, exigia prestação de contas de como fora realizada. 
Louvava e aprovava aquilo que julgava bom. Indicava as providências 
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que deveríam ter sido tomadas para evitar dificuldades, vencer 
obstáculos, diminuir resistências, ou contentava-se em dizer que, por 
outro caminho, ele teria obtido melhor resultado”.
(Edição do Bicentenário, pp. 423-424)

Será que tenho necessidade de ressaltar que nessas linhas temos todos os 
ingredientes para o bom funcionamento de um conselho de direção de um 
estabelecimento: escuta, consulta, debate e cotejo dos pontos de vista, plena 
delegação de poderes na execução? O que não exclui “a prestação de contas 
da missão cumprida” e “a avaliação” para a melhoria de uma ação futura. E 
isso continuamente num vaivém entre a teoria e a prática.

Um século e meio mais tarde, num contexto e numa cultura com
pletamente diferentes, podemos achar aqui um modelo prático de referência 
suceptível de bem orientar o espírito e o funcionamento em nossas comu
nidades educativas modernas.

Aliás o terceiro aspecto que vou abordar agora reforça essa maneira de 
encarar o pensamento de M. Champagnat.

2.3 Pedagogia da criatividade e do projeto:

Para mim, M. Champagnat é essencialmente um homem de criatividade 
e de projeto. No decorrer de toda a vida, a criatividade gera nele o projeto e o 
projeto desabrocha em criatividade numa interação positiva e dinamizadora 
tanto j>ara a vida espiritual como para a ação educativa.

E criativo desde a adolescência quando, antes de descobrir que Deus o 
chama ao sacerdócio, prepara o futuro de pessoa ligada ao solo. O pai lhe 
fornece algumas ovelhas e com isso forma um rebanho próprio e entrega-se 
ao início de atividades comerciais. Um projeto já colocado em ação.

Com essas mesmas aptidões de iniciativa, Deus o conduz para que as 
exerça no ministério sacerdotal. No Seminário maior, com uma pequena 
equipe de futuros padres como ele, concebe o projeto da “Sociedade de 
Maria” com o objetivo de evangelizar a gente rural. Nesse projeto de conjun
to, manifesta uma nota de inventividade pessoal. Os jovens camponeses, para 
poderem descobrir “quanto Deus os ama”, necessitam de instrução, 
sobretudo de saber ler e escrever. Na futura Sociedade de Maria, segundo ele, 
faz-se mister um ramo de Irmãos docentes, ao lado de outras componentes: 
Padres, Irmãs, leigos. Os confrades respondem-lhe: “Encarregue-se portanto 
dos Irmãos”.
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Aceita a execução desse projeto que lhe é confiado e, sem demora, a 
criatividade o põe em execução. Alguns meses depois do início de seu 
ministério em La Valia, a miséria espiritual de um jovem moribundo lhe 
revela a urgência dramática para começar a fundação do Instituto dos Irmãos 
ensinantes. Em 2 de janeiro de 1817, reúne seus dois primeiros discípulos.

A partir desse momento, os projetos suceder-se-ão em ritmo rápido e, à 
medida em que as necessidades se manifestam, a criatividade desenvolve-se a 
tal ponto que certos confrades e amigos não poderão mais acompanhá-lo e o 
tomarão por louco.

O domínio a ser explorado aqui é tão rico que precisaria de muito tempo 
para tratar do essencial. Abordarei, portanto, apenas os projetos mais notáveis 
desse aspecto da pedagogia educativa de M. Champagnat.

A construção de N. D. de 1’Hermitage é um e dos mais simbólicos de 
todos no sentido pleno do termo. É necessário ser homem de fé inabalável 
para ousar conceber e empreender tal projeto.

M. Champagnat é apenas um discreto coadjutor de uma paróquia rural 
muito pobre, quase misérrima. Não tem dinheiro. Os discípulos não cabem 
na casa pequenina que adquiriu para alojá-los, distante duzentos metros da 
igreja de La Valia. São numerosos e além disso, também eles, sem recursos de 
ordem cultural ou material. As necessidades são prementes e os pedidos das 
escolinhas rurais para obter Irmãos afluem sem poder satisfazê-los. Há uma 
solução apenas: construir em outro local uma casa de Noviciado, bastante 
espaçosa e convenientemente instalada para tornar-se uma “Escola Normal” 
para os Irmãos professores das campanhas.

Com o dinheiro emprestado por confrades adquire um conjunto de 
propriedades à beira do rio Gier. Poucas pradarias planas que pudessem 
servir de chão para uma construção, mas bastantes bosques e rochedos 
escarpados. À beira do riacho havia algumas construções mais ou menos 
abandondas que tinham servido para o artesanato local, para artefatos de 
cerâmica e de ferro. Não importa, o projeto tomou corpo no coração e na 
mente de M. Champagnat, que antes rezou muito e solicitou pareceres, como 
já vimos, dos Irmãos que consultava sempre em circunstâncias importantes.

O projeto assim concebido e amadurecido, põe a criatividade em obra: 
Os jovens Irmãos foram organizados em equipes de companheiros cons
trutores. Alguns profissionais da construção ajudam M. Champagnat a fazer 
as plantas e a dirigir os trabalhos. Fica-se alojado nos velhos alpendres, 
celebra-se a missa no bosque. O sino está dependurado num galho de árvore.
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A carência de meios de todâ a espécie não impede M. Champagnat e seus 
jovens Irmãos de serem inventivos e criativos. Os rochedos desabam. As 
paredes sobem e, em breve, o projeto se materializa com uma bela e grande 
casa surgida quase que milagrosamente num lugar considerado, alguns meses 
antes, como selvagem e inóspito.

LHermitage é o fruto da natureza essencialmente inventiva e criativa de 
M.Champagnat, poderosamente fecundada pela graça de Deus que obtém 
pela intercessão de Maria, seu Recurso Habitual. Nenhum rochedo, nenhum 
obstáculo humano ou material lhe metem medo. A seqüência de sua vida será 
uma série de projetos que sua criatividade levará a efeito. Outras construções, 
outras N. D. de l’Hermitage deverão surgir nos domínios espiritual e 
educativo e para isso será necessário abater muitos rochedos: as invejas, as 
mesquinharias e outras limitações da natureza humana.

O crescimento e o desenvolvimento da jovem congregação mobilizam 
sua criatividade de mil maneiras e em numerosas circunstâncias. Seu ambiente 
eclesial imediato não o compreende sempre, e deve constituir-se em advogado 
da própria causa junto aos vigários de St. Chamond, do Arcebispo de Lião e 
também do Pe. Colin, Superior Geral da Sociedade de Maria. Este último, 
mais místico do que pragmático, não vê sempre o alcance prático, no plano 
educativo, de suas idéias apostólicas com referência ao ramo dos Irmãos.

Em face de todas essas incompreensões e da estreiteza de conceitos, 
M.Champagnat multiplica os encontros, os contactos, as propostas. Por fim, 
sua fundação não apenas cresce, mas atrai-lhe duas outras similares: os Irmãos 
de St. Paul-Trois-Châteaux, no Drôme, e os de Viviers, no Ardèche.

Essas duas fusões serão também uma forma de sucesso de seu espírito de 
empreendimento fortemente obstaculizado pelo governo francês da época, 
especialmente sob a monarquia de Carlos X e de Luís Filipe, como 
rapidamente evocamos antes.

Seus jovens Irmãos, como tantos rapazes da época, estavam ameaçados 
de dever responder às exigências da conscrição para servir no exército 
durante um mínimo de seis anos. Havia o risco da perda de vocações no 
decorrer dos longos períodos da vida militar. Era necessário evitar esse 
escolho, obtendo o reconhecimento legal da Congregação. Já dissemos que 
foi diversas vezes a Paris para entrevistar-se com o Ministro da Educação 
Nacional, o Sr. Salvandy ou seus chefes de serviço. Elabora numerosos 
dossiês, apresenta estatísticas, redige relatórios. Muitos políticos e amigos 
colaboram com ele. Não adianta nada. Não obterá o reconhecimento legal, 
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mas contorna a dificuldade através da linha oblíqua das duas fusões acima 
indicadas, porque as instituições do Drôme e do Ardèche já tinham sido 
reconhecidas pelo predecessor de Luís Filipe, o rei Carlos X.

Esses dois últimos exemplos, vão me dizer, não concernem senão 
indiretamente à pedagogia educativa. Concordo e vou sem tardança abordar 
dois aspectos mais pertinentes ao nosso assunto.

Designarei o primeiro com a terminologia deste tempo: A FORMAÇÃO 
ALTERNATIVA durante as férias.

O Ir. Avito narra nos Anais:

“Depois da descida da comunidade para 1’Hermitage, as férias tinham 
sido e eram ainda de dois meses, como antes. O Pe. Champagnat as 
empregava para ensinar aos Irmãos as ciências exigidas no ensino 
primário, a desenvolver os melhores meios para obter boa disciplina nas 
aulas. Ocupava-os sobretudo para formá-los nas virtudes de seu estado e 
a estudar com eles as Regras que deveria dar à Congregação. A fim de 
iniciá-los nas ciências do ensino primário, mandava que os mais 
preparados dessem lições e ele fazia o mesmo. Obrigava-os a apresentar 
dez páginas de caligrafia que deveríam ter feito durante o ano e outra no 
fim: queria assim constatar os progressos realizados.

Organizou comissões de que fazia parte, perante as quais cada Irmão ou 
postulante devia ser examinado”.
(Arquivos dos Irmãos Maristas - Roma)

O Ir. João Batista Furet, o historiador mais oficial de nossos inícios, 
fornece ainda outros detalhes interessantes:

“Para incutir nos Irmãos o amor ao estudo e provocar a emulação, 
passava-lhes exercícios de redação no período das férias. Outrossim, 
durante anos, enquanto não eram numerosos demais, registrava as notas 
de cada um, a fim de poder avaliar no ano seguinte os progressos 
realizados. Para obrigar todos os Irmãos a formarem-se perfeitamente 
nos vários tipos de escrita, ordenou que todos aqueles que lecionavam 
nas primeiras e segundas classes fizessem seus próprios modelos de 
caligrafia, não lhes permitindo o uso de modelos litografados. Determi
nara, ademais, que, anualmente ao ensejo do retiro, cada Irmão trouxesse 
pelo menos dez modelos, feitos de próprio punho, isto sempre com o 
intento de motivar a emulação e verificar os progressos de cada um.
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Também com a finalidade de transmitir aos Irmãos Diretores o amor ao 
trabalho, à ordem e à exatidão e treiná-los na boa administração das 
finanças e dos bens temporais das casas, não só ele mesmo examinava os 
livros de contas, mas instituiu um concurso referente à boa apresentação 
desses livros. Incumbira uma comissão, composta dos mais notáveis 
Irmãos, de compulsar todos esses volumes, examiná-los sob o tríplice 
aspecto da regularidade da escrituração, da justeza de pormenores, 
exigidos pela Regra e pelos usos do Instituto, e da caligrafia. Em seguida, 
o grupo elaborava uma relação, por ordem de merecimento, e a remetia 
ao Pe. Champagnat.

Finalmente, como, apesar de tudo, alguns poderiam deixar-se vencer 
pela negligência no decorrer do ano e só se dedicarem ao estudo e à 
preparação dos exames de férias apenas nos derradeiros meses, instituiu 
verificações trimestrais. Uma circular informava sobre as partes do 
ensino que seriam objeto de estudo e cada um devia prepará-las com 
esmero e por escrito. Quase sempre presidia pessoalmente a essas 
verificações. Isso exigia dele longas e estafantes viagens; mas, tratando-se 
de inspirar aos Irmãos o amor ao trabalho e capacitá-los, nada lhe 
custava.”
(Edição do Bicentenário p. 397)

O segundo e último aspecto que gostaria de evocar a respeito de sua 
criatividade no domínio da pedagogia educativa concerne ao método de 
leitura. A adoção desse método e das decisões referentes ao traje provocaram 
a grande crise de 1829 que podería ter sido fatal à congregação nascente.

João Batista Furet escreve:

“As inovações no traje foram acompanhadas de mudança no método de 
ensino. Até então, para ensinar a ler, os Irmãos seguiam o método habi
tual, isto é, usavam a soletração e a antiga denominação das consoantes. 
Ora, o Pe. Champagnat convencera-se de que esse método multiplicava 
as dificuldades no ensino da leitura. Resolveu adotar a nova pronúncia 
das consoantes e proibiu a soletração. Os Irmãos, não habituados a essa 
nova maneira de ensinar a ler, rejeitaram a inovação por unanimiade.

Após haver-lhes demonstrado as vantagens incontestáveis do novo 
método e exposto as desvantagens do antigo, o Pe. Champagnat, vendo 
que os Irmãos não aceitavam suas razões, propôs-lhes fazer a expe
riência: “Vocês vão usá-lo com seriedade, durante este ano, e, nas próxi
mas férias, saberemos, na prática, se é melhor do que o outro; regula
mentaremos então, definitivamente, o assunto”.
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O bom Padre, convencido de que suas idéias podiam não ser as 
melhores, aproveitou esse tempo para consultar muita gente com relação 
ao assunto. Após minucioso exame da questão, todos lhe aconselharam a 
adoção da nova pronúncia das consoantes como sendo mais racional e 
mais adequada à aprendizagem das crianças. Os Irmãos, que a muito 
custo se tinham resignado a fazer a experiência do método, não a fizeram 
com seriedade e ficaram pouco satisfeitos. Por isso, nas férias seguintes, 
quase todos se pronunciaram contra a adoção definitiva. Reunidos em 
conselho pelo Padre, para deliberarem sobre o assunto, cada um veio 
com uma série de objeções, expondo-as com tanto mais força e energia, 
quanto as estimava perfeitamente fundamentadas. Ouvidas as objeções e 
as observações de cada um, o Pe. Champagnat começou a demonstrar, 
de maneira categórica, as vantagens do novo método sobre o antigo e 
concluiu que era preciso adotá-lo.

“Mas, padre, replicou um Irmão, quase todos os Irmãos acham falho esse 
método; como então poderemos admitir que vai dar melhores resultados 
que o outro? Além disso, podemos nós adotar um método rejeitado pela 
grande maioria?”

“Meu caro Irmão, replicou-lhe o Pe. Champagnat, há circunstâncias em 
que importa menos contar as opiniões do que pesá-las. Irmãos diretores, 
vocês não têm o encargo das turmas de alfabetização e, além disso, estão 
de prevenção contra o método, sem o terem examinado ou experimen
tado seriamente. Os poucos Irmãos que o adotaram estão satisfeitos com 
ele e não se queixam dos inconvenientes que vocês assinalaram. Até 
provam que tem grandes vantagens sobre o outro e é muito bom para 
acelerar a aprendizagem das crianças. Pessoas eruditas e experimentadas, 
por mim consultadas, são do mesmo parecer. Adotando-o tomamos uma 
decisão acertada apesar da maioria, uma vez que essa maioria tem 
preconceitos e julga sem conhecimento de causa.”
(Edição do Bicentenário p. 157)

Desse exemplo muito pedagogicamente concreto passarei à conclusão 
geral desta exposição. A respeito do método de leitura bem como sobre 
numerosos pontos que acabo de evocar mais ou menos demoradamente, M. 
Champagnat se não tivesse sido ao mesmo tempo homem de Deus e educador 
apaixonado nada teria empreendido e não teria tido resultado em nada. Hoje 
não falaríamos dele nem de sua obra. Sem dúvida, tinha fé muito profunda e 
Deus o sustentou mas, teve também, sozinho ou com o Irmãos, de refletir, 
trabalhar e sofrer muito. Tudo isso para o BEM DA SOCIEDADE e sobretudo 
para que os jovens fossem BONS CRISTÃOS e BONS CIDADÃOS.
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Nossa finalidade educativa é exatamente a mesma. Queremos que a 
sociedade seja lugar de convívio e por isso nos esforçamos em formar bons 
cristãos e bons cidadãos.

Com tal objetivo em mente queremos seguir os traços de M. Champag
nat no domínio educativo. Felizmente para nós, não nos deixou um método 
muito estrito, nem um itinerário balizado com precisão. Em seguimento do 
Fundador, devemos dar prova de criatividade, de iniciativa, de dinamismo. 
Como ele, em equipe, em comunidade educativa, sustentados por Maria, 
nosso Recurso Habitual, devemos avançar, elaborar projetos e colocá-los em 
prática com audácia e esperança. Na verdade, que lindo itinerário, que belas 
perspectivas se nos oferecem, se quisermos.

Obrigado por sua benévola atenção.

Irmão Maurício BERGERET 
Delegado à Missão Educativa
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DOCUMENTOS

PALESTRA SOBRE O INFERNO

INTRODUÇÃO

Nossos arquivos conservam quatro textos, escritos por M. Champagnat, 
intitulados pelo próprio autor: Palestras sobre o inferno. São os documentos: 134. 02; 
-03; -04;-05. Na realidade, trata-se de diferentes cópias de um mesmo texto com 
variantes mais ou menos importantes ao redor de uma estrutura e de um fundo 
indêntico.

Por seu desenvolvimento geral, podem ser agrupadas duas a duas: 02 e 04 se 
assemelham mais por seu caráter austero e duro, ao passo que 03 e 05 deixam 
transparecer mais misericórdia, maior cuidado pastoral, não fosse apenas pelo fato de 
terminar cada ponto por uma exortação positiva.

Para não repetir quatro vezes o mesmo texto, será reproduzido o teor, na 
íntegra, de duas somente, mas acrescentando-lhe, de maneira bem visível, as variantes 
do outro texto que lhe corresponde. Apesar disso, três quartos das palavras e das 
idéias serão repetidas. Parece-me, no entanto, que não se possa fazer economia dessa 
repetição se a gente quiser dar-se conta da realidade, isto é, tanto da semelhança 
como da diferença entre esses textos. Com efeito, é na maneira de utilizar de modo 
diferente os mesmos materiais que o autor deixa aparecer alguma coisa de sua 
personalidade.

Esses textos apresentam relativamente muitos erros de ortografia, o que não 
admira, visto que são escritos apenas para o uso oral. Aliás, como essas falhas não se 
encontram nas mesmas palavras nos quatro textos, não se as terá em conta nesta 
transcrição que respeitará todas as regras da ortografia corrente. Exceção será feita, 
contudo, para a forma do imperfeito dos verbos que são invariavelmente escritos em 
“oi”, em lugar de “ai”, e dos termos terminados em “ent” em que se deixará cair o 
“t” conforme o uso de então.
Para maior simplificação, não aparecerão as anotações. Portanto, as palavras riscadas 
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não serão indicadas, mas se o autor sublinhar toda uma frase, um parágrafo inteiro, 
até uma página, esses textos serão reproduzidos entre parênteses. As palavras que 
faltam, por uma razão ou outra, serão repostas entre colchetes [ ]. As outras 
particularidades que possam apresentar-se, serão assinaladas nas introduções de cada 
texto.

88



PALESTRA SOBRE O INFERNO - 2.6

2.6

PALESTRA SOBRE O INFERNO
Conforme os manuscritos /1FM: 134. 05 sobre 9 folhas (18 páginas) de formato 18,5 X 

14, de cor esverdeada. As duas primeiras páginas estão em branco, o mesmo 
acontecendo com as quatro últimas.

134. 03 sobre 12 folhas de formato 18,5 X 14, de cor esverdeada.
O texto acha-se em 17 páginas. É seguido de outro texto de 3 páginas tratando do 

reconhecimento a Deus.

O texto de base aqui reproduzido é o 134. 05. É a mais curta das quatro 
palestras. Tem de especial, com relação ao outro, apenas o terceiro ponto. Este 
último, o N" 3, porém, possui de especial algumas passagens e anexos que são 
transcritos em evidência. Um asterisco * indica o lugar do texto onde começam os 
anexos, o ponto, portanto, em que os dois textos divergem. Por conseguinte, ao 
mesmo tempo que se evitam repetições, poder-se-á facilmente reconstituir esses dois 
textos.

Com referência aos anexos, pode-se perguntar se uma folha ou outra não 
pertencem ao primeiro texto, visto que as folhas dos dois estão separadas e 
perfeitamente idênticas pela sua forma, além disso, não estão numeradas e podem ter 
sido facilmente misturadas. O que suscita esta questão é a maneira como termina o 
texto N”5, com um ponto de interrogação que não parece ser uma pura forma 
oratória e entre os anexos do N”3 pode-se achar outros que fariam normalmente 
seqüência ao texto interrompido. Por falta de indicações mais precisas, os textos 
serão reproduzidos aqui tais como estão atualmente consignados nos arquivos.

Para facilitar a leitura, algarismos romanos indicarão os diferentes pontos da 
palestra.
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[1] Discours sur l’enfer

Discedite a me maledicti in ignem aeternum en St Matth. 25 
Retirez-vous maudits, allez au feu éternel.

[2] Cette sentence de réprobation mettra le comble au désespoir du 
malheureux pécheur. J.Ch. d’une seule parole renversa les soldats qui 
venoient le saisir au jardin des olives. Ah! si la majesté de l’homme Dieu 
fut si terrible dans un temps oü il paroissoit comme Sauveur, que sera-ce, 
mes f. lorsqu’il paroitra et parlera en juge irrité et tout-puissant et qu’il 
prononcera d’une voix plus effrayante que les tonnerres les redoutables 
paroles: Discedite a me maledicti - retirez-vous de moi, je ne vous 
connois plus, in ignem aeternum - retirez vous dans le feu éternel.

[3] Quelle triste situation, mes frères, de se voir pour toujours séparé de 
Dieu pour être précipité dans un gouffre embrasé. II faudroit connoítre 
Dieu comme nous le connoítrons après notre mort pour comprendre com- 
bien sera grand le supplice de la séparation du pécheur d’avec son Dieu.

[4] Mais comme 1’espérance fut toujours la consolation du malheureux, 
si ce supplice n’étoit pas éternel, le pécheur pourroit dire, à la vérité; Je 
souffre de grands maux, mais ces maux finiront un jour.

Non pécheur il n’en sera pas ainsi. Cette consolation te sera enlevée, 
car en même temps que tu éprouveras toute la violence des tourments, 
tu sauras que ces mêmes tourments doivent durer éternellement.

[5] Enfin pour ne pas vous retenir trop longtemps, je vais me borner à 
vous développer dans une simple exposition, cette sentence que Dieu 
prononcera au jour de ses vengeances: Discedite a me maledicti - retirez- 
vous de moi, maudits - premier tourment que souffrira le pécheur ; in 
ignem - allez brüler dans un feu allumé pour les méchants - second 
tourment ; in ignem aeternum - dans un feu qui brülera toute 1’éternité - 
troisième tourment.

Daignez m’honorer de votre favorable attention.

I

[6] Menacer le pécheur d’être séparé de Dieu, cela paroít étrange, car 
est-ce pour lui un supplice? Ici bas il fait son possible pour s’en éloigner 
et tout ce qui peut l’en distraire est à son goút.

Pécheurs aveueles, voilà votre crime, voici votre supplice!
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[1] Palestra sobre o inferno.

Discedite a me maledicti in ignem aeternum em S. Mateus 25 
Retirai-vos malditos, ide ao fogo eterno.

[2] Essa sentença de reprovação colocará o cúmulo ao desespero do 
infeliz pecador. J. C. com uma só palavra, prostrou os soldados que foram 
prendê-lo no Jardim das Oliveiras. Ah! se a majestade de um Homem- 
Deus foi tão terrível no tempo em que apareceu como Salvador, o que não 
será, caros irmãos, quando aparecer e falar como juiz irritado, todo- 
poderoso e que pronunciar com voz mais assustadora que os trovões as 
temíveis palavras: Discedite a me maledicti - retirai-vos de mim, não vos 
conheço mais, in ignem aeternum - retirai-vos no fogo eterno

[3] Que triste situação, meus irmãos, a de ver-se para sempre separado de 
Deus para ser precipitado num abismo inflamado. Seria necessário 
conhecer a Deus, como o conheceremos depois da morte, para compreen
der quão grande será o suplício da separação do pecador com seu Deus.

[4] Mas como a esperança foi sempre a consolação do infeliz, se esse 
suplício não fosse eterno, o pecador podería dizer: na verdade, sofro 
grandes males, mas um dia acabarão.

Não, pecador, não será assim. Essa consolação te será tirada, porque 
ao mesmo tempo que experimentas toda a violência dos tormentos, 
saberás que esses tormentos devem durar eternamente.

[5] Enfim, para não reter-vos demasiado tempo, vou limitar-me a 
desenvolver-vos, numa simples exposição, essa sentença que Deus 
pronunciará no dia de sua vingança: Discedite a me maledicti - retirai-vos 
de mim, malditos - primeiro tormento que sofrerá o pecador: in ignem - 
ide queimar num fogo aceso para os maus - segundo tormento: in ignem 
aeternum - num fogo que queimará toda a eternidade - terceiro 
tormento.

Concedei-me a honra de vossa benévola atenção. -

I

[6] Ameaçar o pecador de ser separado de Deus, isso parece estranho, 
porque será isso um suplício para ele? Aqui embaixo, faz o possível para 
afastar-se de Deus e todo seu prazer consiste em não pensar nele.

Pecadores cegos, aí está vosso crime, aqui está vosso suplício!
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[7] Le tourment le plus terrible des damnés est sans doute la priva- 
tion de Dieu. Nous ne pouvons, dans cette vie, comprendre la gran- 
deur de ce tourment, cependant nous pouvons 1’entrevoir en consi- 
dérant, d’un côté, que Dieu est un bien infini, et de l’autre, que 
l’âme est faite pour le posséder. Car de même qu’un membre démis 
languit, souffre et est abattu, de même l’âme est comme démise, 
puisqu’elle est hors de son centre, souffre, mais des tourments 
d’une autre nature et infiniment plus grands.

[8] Dans cette vie nous sommes comme dans un sommeil oü notre 
esprit est continuellement occupé de fantômes. Le vrai bien pour 
lequel nous sommes faits ne nous paroít que dans le lointain.

II étoit nécessaire que la chose fút ainsi, sans cela il nous auroit 
été impossible de mériter, étant invinciblement entrainés vers ce bien 
infini. (Nous ne pourrions mériter si notre liberté nous étoit ravie.)

[91 Représentons-nous, mes f., une âme à 1’instant de la mort. Tous 
les fantômes qui 1’amusaient sont évanouis, le bandeau fatal est levé, 
la lumière incréée brille à ses yeux, Dieu se présente à elle dans 
toute sa beauté et [dans] tout ce qu’il a d’attrayant.

[10] Quel ravissement! Elle voit qu’elle n’est faite que pour lui, elle 
s’y sent invinciblement portée. Mais quel est son supplice! Plus elle 
s’efforce de s'unir à Dieu, plus elle rencontre d’obstacles ; elle 
n’entend d’autres paroles que cette foudroyante sentence du pro- 
phète Osée: “Vous n’êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre 
Dieu, - quia vos non populus meus et ego non ero vester.

Oui, c’est en vain qu’elle s’efforce, un bras tout puissant la 
repousse sans cesse.

[11] Pécheur obstiné, lui dit 1’auteur de son être, vois, examine ce 
que tu as perdu?

Regarde ce ciei et les plaisirs qu’y goútent mes élus ; écoute les 
admirables concerts qui réjouissent toute la cour celeste. C’est ce que je 
t’aurois donné pour recompense de tes bonnes oeuvres ; mais comme tu 
n’as fait que des oeuvres de ténèbres, tu seras prive de ce bien. Je devois 
être ta recompense, mais puisque tu ne m’as pas voulu obéir, je ne serai 
point ton Dieu: Ego non ero vester. Non, Dieu ne sera jamais pour toi 
qu’un ennemi irréconciliable et un vengeur tout-puissant.
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[7] O tormento mais terrível dos condenados é, sem dúvida, a privação 
de Deus, Não podemos, nesta vida, compreender a enormidade desse 
tormento, contudo, podemos entrevê-lo ao considerar, de um lado, que 
Deus é um bem infinito, e, do outro, que a alma é feita para possuí-lo. 
Da mesma forma que um membro deslocado fenece, sofre, fica abatido, 
assim a alma fica como que deslocada, porque está fora de seu centro, 
sofre tormentos de outra natureza e infinitamente maiores.

[8] Nesta vida, estamos como que num sono em que nosso espírito está 
continuamente ocupado por fantasmas. O verdadeiro bem para o qual 
fomos criados apenas nos aparece de longe.

Era necessário que as coisas fossem assim, porque sem isso, nos teria 
sido impossível adquirir merecimentos, estando invencivelmente atraídos 
para esse bem infinito. (Não poderiamos merecer, se a liberdade nos 
fosse tolhida. )

[9] Representai-vos, caros irmãos, uma alma no instante da morte. Todas 
as imaginações que a divertiam desapareceram, a venda fatal é tirada, a 
luz incriada brilha a seus olhos, Deus se apresenta a ela em toda sua 
beleza e em tudo que tem de encantador.

[10] Que arrebatamento! Ela vê que não é feita senão para ele, e para ele 
sente-se invencivelmente atraída. Mas qual é seu suplício! Mais ela se 
esforça em unir-se a Deus, mais obstáculos encontra; não ouve outras 
palavras além dessa sentença fulminante do profeta Oséias: “Não sois 
mais meu povo e não sou mais vosso Deus, - quia vos non populus meus 
et ego non ero vester. ”

Sim, é em vão que ela se esforça, um braço poderoso a repele sem 
cessar.

[11] Pecador obstinado, lhe diz o autor de seu ser, vê, examina o que tu 
perdeste!

Contempla o céu e os prazeres que meus eleitos gozam lá, escuta os 
admiráveis concertos que alegram toda a corte celeste. É o que terias em 
recompensa das boas obras, mas como tu fizeste apenas obras das trevas, 
serás privado desse bem. Eu devia ser tua recompensa, mas já que não 
quiseste me obedecer, não serei mais teu Deus: Ego non ero vester. Não, 
Deus não será nunca para ti senão um inimigo irreconciliável e um 
vingador todo-poderoso.
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[12] Tourment incompréhensible! L’âme est sans cesse attirée par tout ce 
que Dieu a d’aimable et de parfait et repoussée par tout ce que la haine 
et l’indignation d’un Dieu ont de plus épouvantable.

[13] Non, comme nous l’avons dit, en cette vie nous ne comprenons pas 
ce que c’est que la perte de Dieu, mais le réprouvé le comprend et ressent 
si cruellement la perte qu’il a faite que si, au milieu de ces brasiers, il 
pouvoit espérer de voir son Dieu, de le posséder une heure après chaque 
mille ans, il seroit content et souffrirait ses tourments avec consolation.

[14] A quoi pensez vous lorsque vous perdez Dieu en perdant sa grâce 
par le péché mortel?

...... (1)
Pensez vous que cette nouvelle ingratitude sera peut-être cause que 

Dieu portera contre vous la terrible sentence de réprobation que vous 
avez peut-être méritée tant de fois.

[15] Et vous, ames tièdes, que faites-vous lorsque par tant de fautes 
légères que vous traitez de bagatelles, vous vous exposez à tomber dans 
le péché mortel et à perdre Dieu?

[16] Les damnés pleurent cette perte et vous y êtes insensibles. Les 
damnés voudroient retoumer à Dieu mais ils ne le peuvent plus. Vous en 
avez le temps, vous le pouvez; cependant vous ne le voulez pas, vous avez 
donc le coeur plus dur qu’un réprouvé. Cherchez Dieu dans le temps que 
vous pouvez le trouver, retoumez à lui, à présent qu’il vous en presse et 
qu’il m’envoie pour vous en prier. Dans 1’étemité vous ne le pourrez plus.

[17] Au rapport des st. P, la privation de Dieu est le plus grand des 
supplices qu’éprouvent les damnés. Néanmoins il en est un autre qui nest 
pas moins épouvantable, c’est la peine du feu, sujet de mon second point.

II

[18] En mille endroits les divines écritures font mention d’un feu 
qui dévorera les malheureux réprouvés. Les ss. PP., les théologiens 
disent quelles parlent d’un feu réel et miraculeux qui renferme tout 
supplice.

[19] Nous ne connoissons point sur la terre d’agent plus terrible que le 
feu et ce seroit le tourment le plus épouvantable si on pouvoit le souffrir
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[12] Tormento incompreensível! A alma é atraída sem cessar por tudo o 
que Deus tem de amável e de perfeito e repelida por tudo o que o furor e 
a indignação de um Deus têm de mais espantoso.

[13] Não, como dissemos, nesta vida não compreendemos o que é a 
perda de Deus, mas o réprobo o compreende e sente tão cruelmente essa 
perda que fez que, se no meio das chamas, pudesse esperar de ver seu 
Deus, possuí-lo uma hora depois de cada mil anos, estaria contente e 
sofreria os tormentos consolado.

[14] Em que pensais quando perdeis Deus, ao perder sua graça pelo 
pecado mortal?

Pensais que essa nova ingratidão será talvez a causa pela qual Deus 
lançará contra vós a terrível sentença da reprovação que merecestes 
tantas vezes?

[15] E vós, almas tíbias, que fazeis quando por tantas faltas leves, que 
tratais como bagatelas, vos expondes a cair em pecado mortal e a perder 
a Deus?

[16] Os condenados choram essa perda e vós ficais insensíveis. Os 
réprobos gostariam de voltar para Deus mas não podem mais. Vós 
tendes tempo, contudo, não quereis, portanto, tendes um coração mais 
duro do que um condenado. Procurai a Deus no tempo que o podeis 
encontrar, voltai para ele, agora que vos convida e que me envia para vos 
suplicar isso. Na eternidade não podereis mais!

[17] De acordo com os Santos Padres, a privação de Deus é o maior dos 
suplícios que os condenados experimentam. Contudo, há outro que não 
é menos espantoso: é a pena do fogo, assunto de meu segundo ponto.

II

[18] Em mil passagens as Sagradas Escrituras fazem menção de um fogo 
que devorará os infelizes réprobos. Os Santos Padres, os teólogos dizem 
que elas falam de um fogo real e miraculoso que contém toda espécie de 
suplícios.

[19] Na terra, não conhecemos agente mais terrível que o fogo e seria o 
tormento mais espantoso, caso se pudesse suportá-lo por muito tempo 
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longtemps dans toute sa violence. Mais quelques instants de ce supplice 
suffisent pour faire expirer celui qui le souffre.

[20] Supposons un criminel condamné à être brülé tout vif. Le voilà 
placé sur un búcher entouré d’un bois très sec et très combustible. A 
peine le feu est-il allumé que la flamme s’élève et 1’enveloppe de toutes 
parts.

[21] Qui pourra se faire une idée de ce qu’a de violent et d’insupportable 
cette première atteinte. Mais elle ne peut durer, le sentiment s’émousse 
d’abord et, après quelques moments de douleurs, le patient expire.

[22] Supposons encore que Dieu fasse un miracle pour conserver la vie à 
ce criminel au milieu du feu et qu’il souffre pendant un jour tout ce qu’il 
a éprouvé au premier abord.

[23] Cette pensée, mes frères, ne vous remplit-elle pas d’effroi? Cepen- 
dant allons plus loin, portons nos regards dans ces fournaises oü l’on fait 
fondre le verre ou le fer. Si quelqu’un y étoit jeté, à peine auroit-il le 
temps de pousser un cri qu’il seroit mort.

[24] Ce n’est donc plus sur un bücher qu’il faut placer notre criminel, 
c’est dans une fournaise capable de fondre une masse énorme de fer ; 
que la force épouvantable agisse toute sur lui et qu’il soit force d’y vivre 
comme le poisson dans l’eau.

[25] Malgré l’épouvante qui nous saisit, approfondissons cette pensée et 
faisons-nous, si nous le pouvons, une juste idée de ce que souffre ce 
malheureux. Quand nous en serons venus là, nous n’aurons encore rien 
compris de ce que souffre un damné.

[26] Feu miraculeux ; il n’y a point de proportion entre le feu de 1’enfer 
et celui des fournaises embrasées dont nous venons de parler. Les feux 
d’ici-bas ne sont qu’une ombre, celui de 1’enfer fait souffrir tous les 
tourmens.

[27] II fait également souffrir l’âme dans toutes ses puissances et le 
corps dans tous ses sens. II n’y a point de supplice qu’un réprouvé 
n’endure: omnis dolor irruet super eum.. Job 20. Jamais les hommes 
n’ont rien inventé de pareil quelque cruels qu’ils aient été. Ici c’est un 
Dieu qui punit en Dieu et qui dans sa fureur emploie toute sa puissance: 
Iguis succensus in furore meo.. Deut 34.
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em toda sua violência. Alguns instantes desse suplício são suficientes 
para fazer expirar quem o sofre.

[20] Suponhamos um criminoso condenado a ser queimado vivo. Ei-lo 
colocado sobre uma fogueira, rodeada de lenha seca e muito com
bustível. Apenas acesa, as chamas se erguem e o envolvem de todos os 
lados.

[21] Quem podería fazer uma idéia do que tem de violento e de insu
portável o primeiro ataque?. Mas não pode durar, os sentidos desfalecem 
no princípio, e depois de alguns momentos de dores, o paciente morre.

[22] Suponhamos ainda que Deus faça um milagre para conservar a vida 
a esse criminoso no meio do fogo e que sofra durante um dia tudo o que 
sentiu à primeira vista.

[23] Esse pensamento, meus irmãos, não vos enche de espanto? Vamos 
mais longe, contudo. Lancemos os olhares a essas fornalhas onde se 
fundem o vidro ou o ferro. Se alguém fosse lançado aí, apenas teria 
tempo para lançar um grito e estaria morto.

[24] Não é mais sobre uma fogueira que é necessário colocar nosso 
criminoso, é numa fornalha capaz de fundir uma massa enorme de ferro, 
que uma força espantosa aja sobre ele e que seja forçado a viver aí como 
o peixe na água.

[25] Apesar do espanto que se apodera de nós, aprofundemos este 
pensamento e façamo-nos, se pudermos, uma justa idéia do que sofre 
esse infeliz. Ao chegarmos a isso, não teremos ainda compreendido nada 
do que sofre um condenado.

[26] Fogo misterioso. Não há nenhuma proporção entre o fogo do 
inferno e o das fornalhas das quais acabamos de falar. O fogo daqui 
embaixo é apenas uma sombra, o do inferno faz sofrer todos os 
tormentos.

[27] Faz sofrer a alma em todas as potências e o corpo em todos os 
sentidos. Não há suplício algum que o réprobo não sinta: omnis dolor 
irruet super eum. . . Jó 20. Nunca os homens inventaram alguma coisa 
semelhante por mais cruéis que tenham sido. Aqui é um Deus que 
castiga como Deus e que em seu furor emprega todo seu poder. Ignis 
succensus in furore meo. . . Deut 34.
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Uesprit humain ne peut rien imaginer de plus horrible que la 
situation d’un réprouvé.

[28] Représentez vous des corps embrasés, infects, couverts [de] lèpre, 
de pourriture, plongés dans un gouffre de feu et de soufre brülant, des 
corps vivants, déchirés, disloqués, entassés les uns sur les autres dont 
l’odorat, la bouche, les yeux, tous les membres, tous les sens souffrent 
en particulier le plus violent supplice, sans adoucissement, et sans 
relâche: Congregabo super eos mala., ibid.

[29] Les cris qu’arrache aux réprouvés la violence des tourments qu’ils 
endurent sont si perçants qu’ils seroient capables de faire fendre les 
rochers ; leurs douleurs si cuisantes et si vives qu’une heure de ces 
tourments est plus insupportable que vingt ans en ce monde de maladie 
la plus aiguê ; la puanteur de ces corps est si infecte qu’un seul seroit 
capable d’infester 1’univers.

[30] Tout ce qui se présente à eux les tourmente. Ils ne voient que du 
feu, ils n’avalent que du feu et ils ne respirent que du feu, ils ne touchent 
que des objets pénétrés de feu. Tout les remplit d’horreur et d’effroi. Ils 
ne voyent que des figures hideuses, des monstres horribles, des démons 
cruels sous des formes épouvantables. Ils n’entendent que lamentations, 
hurlements, cris de rage, grincements de dents: Ibi erit fletus et stridor 
dentium. O grand Dieu, qucllc malheureuse situation.

[31] Voilà 1’écueil fatal oü conduisent les délices de ce monde ; voilà, 
dis-je, oü viennent échouer les funestes plaisirs du voluptueux et les 
projets que 1’ambition seule a formés.

[32] Flatte aujourd’hui tant que tu voudras, misérable esclave de la 
volupté, ce corps qui doit éternellement sustenter les flammes dévo- 
rantes de l’enfer. Demain, oui demain, et peut-être avant demain, les 
dcmons se réjouiront de pouvoir le tourmenter avec les autres 
victimes de leur rage.

[33] Qui ne frémira à la vue de pareils supplices. Cependant tout ce 
qu’on en peut dire ne sauroit en approcher, car de même que la gloire du 
ciei est au-dessus de nos pensées, de même les tourments de l’enfer sont 
au-dessus de notre intelligence.

[34] Non 1’intelligence humaine est bornée pour pouvoir se faire 
une idée de la iustice du tout-puissant.
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O espírito humano não pode imaginar coisa mais horrível do que a 
situação do réprobo.

[28] Representai-vos corpos em brasa, infectos, cobertos [de] lepra, de 
podridão, mergulhados num abismo de fogo e de enxofre ardente, 
corpos vivos, rasgados, lacerados, deslocados, empilhados uns sobre os 
outros cujo olfato, boca, olhos, todos os membros, todos os sentidos 
sofrem em particular o mais violento suplício, sem diminuição, e sem 
cessar: Congregabo super eos mala. . . ibid.

[29] Os gritos que a violência dos tormentos que sofrem arranca aos 
condenados são tão estridentes que seriam capazes de fender os 
rochedos; suas dores são tão agudas e tão vivas que uma hora nesses 
tormentos é mais insuportável do que vinte anos, neste mundo, de 
doença agudíssima; o mau cheiro desses corpos é tão infecto que um só 
seria capaz de infestar o universo.

[30] Tudo o que se apresenta a eles os tormenta. Somente enxergam 
fogo, não engolem senão fogo e não respiram mais do que fogo, não 
tocam senão objetos penetrados pelo fogo. Tudo os enche de horror, de 
espanto. Apenas vêem figuras hediondas, monstros horríveis, demônios 
cruéis sob formas espantosas. Somente ouvem lamentações, uivos, gritos 
de raiva, ranger de dentes: Ibi erit fletus et stridor dentium. O’ grande 
Deus, que situação infeliz!

[31] Eis o escolho fatal para onde conduzem as delícias deste mundo, 
eis, digo eu, onde vêm encalhar os funestos prazeres do voluptuoso e os 
projetos que a ambição formou.

[32] Adula hoje quanto quiseres, miserável escravo da volúpia, esse 
corpo que deve eternamente suportar as chamas devoradoras do 
inferno. Amanhã, sim amanhã, e talvez antes de amanhã, os 
demônios se alegrarão em poder atormentá-lo com as outras vítimas 
de sua raiva.

[33] Quem não tremerá à vista de tais suplícios? No entanto, tudo o que 
se possa dizer deles não seria senão quadro aproximativo, porque assim 
como a glória do céu está acima de nossos pensamentos, da mesma 
forma, os tormentos do inferno estão acima de nossa inteligência.

[34] Não, a inteligência humana é limitada para poder fazer-se uma 
idéia da justiça do Todo-Poderoso.
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La désolation de 1’Egypte entière n’étoit, dit 1’écriture, que le doigt 
de Dieu, mais s’agit-il de punir Lucifer et les réprouvés, toute sa 
puissance et toute la force de son bras est employée. *

[35] Vous craignez les disgrâces et les maux de cette vie qui ne 
durent qu’un moment, pourquoi ne prévenez-vous pas des maux 
qui ne finiront jamais? Vous auriez peine à souffrir la piqúre d’une 
épingle, comment souffrirez-vous 1’activité du feu dévorant? Que 
votre aveuglement est déplorable! Vous n’avez point devant les 
yeux le terme ou doivent vous conduire votre vanité et votre attache 
aux biens de la terre.

[36] Lhomme sensé agit bien autrement. II sait qu’on ne peut être 
heureux en ce monde et en l’autre, jouir des plaisirs de la terre et de 
ceux du paradis. C’est pourquoi il ne s’attache point à ce qui flatte 
les sens ici-bas, et pour gagner les futurs , il ne fait pas difficulté de 
sacrifier les présents.

[37] S’il a fait des fautes, il les pleure et en fait pénitence, pour ne 
pas les pleurer en enfer. 11 dit comme disoit saint Paul: “Je châtie 
mon corps pour ne pas devenir un réprouvé.” “Je me suis réduit 
comme un prisonnier dans un désert, disoit saint Jérôme, de peur 
de tomber dans l’enfer et de me perdre avec les mondains, ob 
gehennae metum tali me carceri damnaverim.”

[38] C’est donc avec raison qu’un chartreux a dit que si la 
pénitence et les tribulations de cette vie sont la semence d’une joie 
et d’une gloire immortelle, les plaisirs du temps, l’attache aux biens 
de la terre sont aussi une semence de douleurs et de regrets qui 
poussent leur germe dans 1’éternité, Temporalia gaudia, futurorum 
sunt semina dolorum.

[39] Regrets désespérants qui, comme un ver rongeur, déchirent 
sans relâche le coeur du réprouvé. Je pouvois, dit-il, gagner le ciei, 
j’en ai eu le temps et les moyens, mais j’en ai abusé. De quoi me 
servent maintenant tous les plaisirs et tout ce que j’ai possédé sur la 
terre, Quid profuit mihi?

[40] Oh! chrétiens, si les réprouvés qui souffrent présentement toute 
la violence des tourments avoient le temps que vous perdez en mille 
occasions, ah! qu’ils en profiteroient bien. Non, ils ne feroient point 
comme vous qui marchez en aveugles vers une étemité de supplice.
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A desolação do Egito inteiro não era, diz a Escritura, senão o dedo 
de Deus, mas trata-se de punir Lúcifer e os réprobos, todo o poder e 
toda a força de seu braço são empregados. *

[35] Vós que temeis as desgraças e os males desta vida que apenas 
duram um momento, por que não vos precaveis contra os males que 
não acabarão nunca? Sentirieis dor ao sofrer uma alfinetada, como 
suportareis a ação de um fogo devorador? Como é deplorável vossa 
cegueira! Não tendes diante dos olhos o fim a que devem conduzir- 
vos a vaidade e o apego aos bens da terra.

[36] O homem sensato age de outra forma. Sabe que não se pode 
ser feliz neste mundo e no outro, gozar dos prazeres da terra e os do 
céu. E a razão por que não se apega ao que lisonjeia os sentidos aqui 
embaixo e, para ganhar os futuros, não opõe dificuldade em sacrifi
car os presentes.

[37] Se cometeu falhas, chora-as e faz penintência, para não ter que 
chorá-las no inferno. Diz como dizia São Paulo: “Castigo meu corpo 
para não me tornar um réprobo.” “Reduzi-me a um prisioneiro num 
deserto, dizia São Jerônimo, com medo de cair no inferno e de me 
perder com os mundanos, ob gehenae metum tali me cercera damna- 
verim. ”

[38] Com razão pois, um cartuxo disse que, se a penitência e as 
tribulações desta vida são a semente de uma alegria e de uma glória 
imortal, os prazeres do tempo, o apego aos bens da terra são tam
bém semente de dores e de pesares que fazem crescer seu germe na 
eternidade, Temporalia gaudia, futurorum sunt semina dolorum.

[39] Arrependimentos desesperadores que, como um verme roedor, 
rasgam sem cessar o coração do condenado. Podia, diz, ganhar o 
céu, tive tempo e meios, mas abusei deles. De que me servem agora 
todos os prazeres e tudo o que possuí na terra, Quiprofuit mihi?

[40] Oh! cristãos, se os réprobos que sofrem presentemente toda a 
violência dos tormentos tivessem o tempo que vós perdeis em mil 
ocasiões, ah! como o aproveitariam bem. Não, não fariam como vós 
que caminhais como cegos para uma eternidade de suplícios.

101



205

210

215

220

225

230

235

[41] On ne verrait pas, dis-je, parmi eux ces rendez-vous, ces entre - 
tiens inutiles oü la réputation des uns et des autres est impitoyable- 
ment déchirée.

Ah! qu’ils seroient contents, s’ils pouvoient par la pénitence la 
plus austère de trois ou quatre mille ans, s’arracher aux flammes 
dévorantes!

S’il leur étoit permis de revenir en ce monde, quels exemples 
ne nous donneroient-ils pas? Y auroit-il une vie assez rigoureuse 
pour eux? Avec quelle gaieté de coeur rempliroient-ils notre divine 
loi! Rien, rien ne seroit capable de la leur faire violer.

[42] Misérables que nous sommes, nous avons peut-être mille fois 
mérité d’être précipités dans les cachots infects de l’enfer et nous ne 
pensons point à faire pénitence!

[43] Enfin, M. f., pour éviter tous les malheurs qu’encourt le pécheur 
obstiné, commençons dès aujourd’hui à changer de vie. Mettons ordre à 
notre conscience et, à 1’exemple du grand apôtre des Gentils, déclarons 
la guerre à notre ennemi capital qui est notre corps, réduisons-le en 
servitude, car, disoit ce grand apôtre: “Je châtie mon corps pour ne pas 
devenir un réprouvé.” “Je me suis réduit dans un désert comme un 
prisonnier, disoit saint Jérôme, de peur de tomber dans l’enfer et de me 
perdre avec les mondains.”

[44] Quelque pénible que soit la privation de Dieu, quelqu’in- 
supportable que soit le tourment du feu, tout cela nous semble peu de 
chose en comparaison de 1’éternité.

11 me reste encore à vous faire envisager les peines de l’enfer sous un 
autre point de vue, c’est la durée de ces mêmes peines, troisième et 
dernier point.

III

[45] Le réprouvé est tourmenté en toutes les manières, cependant le plus 
désespérant de ses tourmens est de voir que tout ce qu’il souffre il le 
souffrira toute l’éternité: Vermis eorum rum moritur et ignis rum 
extinguitur - le ver qui les ronge ne meurt point et le feu qui les dévore 
ne s’éteint point. Eapôtre St. Jean dit encore dans l’Apoc[alypse].:”La 
fumée de leurs tourments s’élèvera dans les siècles des siècles.”

[46] Oh,vous venez de 1’entendre, cent années de souffrance passeront,
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[41] Não se veria, digo, entre eles esses encontros, essas conver
sas inúteis onde a reputação de alguns é impiedosamente estra
çalhada.

Ah! como estariam contentes, se pudessem, pela penitência 
mais austera de três ou quatro mil anos, arrancarem-se das chamas 
devoradoras!

Se lhes fosse permitido voltar a este mundo, que exemplos não 
nos dariam? Havería para eles uma vida por demais rigorosa? Com 
que alegria no coração não obedeceríam à lei divina! Nada, nada 
seria capaz de fazer com que a violassem.

[42] Miseráveis que somos, temos talvez merecido mil vezes sermos 
precipitados nos calabouços infectos do inferno e não pensamos, de 
forma alguma, em fazer penitência por isso!

[43] Enfim, meus irmãos, para evitar todas as desgraças em que incorre 
o pecador obstinado, comecemos desde hoje a mudar de vida. Meta
mos em ordem nossa consciência e, a exemplo do grande apóstolo dos 
Gentios, declaremos guerra a nosso inimigo capital que é o corpo, 
reduzamo-lo à servidão, porque, dizia esse grande apóstolo: “Castigo o 
corpo para não me tornar réprobo.” “Reduzi-me prisioneiro num 
deserto, dizia São Jerônimo, para não cair no inferno e me perder com os 
mundanos. ”

[44] Por mais penosa que seja a privação de Deus, por mais insuportável 
que seja o tormento do fogo, tudo isso me parece pouca coisa em 
comparação da eternidade.

Resta-me ainda fazer-vos considerar as penas do inferno sob outro 
ponto de vista, é a duração dessas mesmas penas, terceiro e último 
ponto.

III

[45] O réprobo é atormentado de todas as maneiras, contudo, o mais 
desesperador de seus tormentos é de ver que tudo quanto sofre vai sofrê- 
lo por toda a eternidade: Vermis eorum non moritur et ignis non 
extinguitur - o verme que os rói não morre e o fogo que os devora não se 
extingue. O apóstolo São João diz ainda no Apocalipse: “O fumo de seus 
tormentos elevar-se-á pelos séculos dos séculos. ”

[46] Oh! acabais de ouvir, cem anos de sofrimento passarão, mil se 
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mille passeront et 1’enfer ne fera que commencer. II se passera cent mille 
et mille millions cTannées et de siècles et 1’enfer sera à commencer de 
nouveau.

[47] Si Dieu faisoit connoítre à un damné qu’il veut le délivrer de 1’enfer 
quand il se sera écoulé autant de millions de siècles qu’il y a de gouttes 
d’eau dans la mer, de grains de sable sur les rivages, cette nouvelle lui 
causeroit infiniment plus de joie que ne vous en pourroit causer la 
nouvelle la plus avantageuse. Cela est très vrai, car le damné pourroit 
dire à la vérité: J’aurai bien longtemps à souffrir, mais enfin mes souf- 
frances finiront un jour.

Mais il n’en sera pas ainsi, car réellement autant de siècles 
s’écouleront et 1’éternité restera encore toute entière: Vermis eorum non 
montur et ignis non extinguitur.

[48] Réfléchissezlà-dessus, mes frères, mais réfléchissez y mürement et si, 
pour la plupart, vous ne changez de vie, 1’enfer après votre dernier 
moment sera votre partage. Mais non, mes chers frères, qu’il n’en soit 
pas ainsi. Ecoutons plutôt ce que nous dit 1’enfer: Dedit abyssus vocem 
suam.dAdbac. Mais quelles leçons veut-il nous donner?

*[4 9] (1) — Non, M.f., ni le tranchant des épées, ni les roues, ni les 
verges, ni les ongles de fer, instrument avec lequel on enlevait par 
violence la peau des martyrs, ni les chevalets, ni les foies (2) les plus 
cruels, parce que tout cela n’étoit que d’invention humaine, mais 
ici...

[50] (2) -Les horreurs des guerres, les pestes, les famines, les grêles, 
les déluges, les tremblements de terre qui écroulent et engloutissent 
des villes, des provinces entières, tout cela n’est, dit 1’écriture, que le 
doigt de Dieu.

[51] On ne peut éviter 1’enfer si on ne fait une bonne mort ; on ne 
peut faire une bonne mort, si l’on ne mène pas une [bonne] vie, car 
la bonne mort est le fruit d’une bonne vie. A quoi pouvez-vous 
donc vous attendre, vous qui, au lieu de bonnes [oeuvres] ,entassez 
crimes sur crimes? Mors peccatorum péssima, à une mort horrible 
aux yeux de Dieu.

(1) Partie encadrée dans le texte.
(2) II faut sans doute lire “fouets” 
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sucederão e o inferno apenas terá começado. Passarão cem mil e mil 
milhões de anos e séculos e o inferno estára apenas no começo.

[47] Se Deus fizesse conhecer a um condenado que quer livrá-lo do 
inferno, quando tiverem passado tantos milhões de séculos quantas são 
as gotas de água do mar, os grãos de areia nas praias, essa notícia lhe 
causaria infinitamente mais alegria do que a notícia mais alvissareira vos 
pudesse causar. E a pura verdade, porque o condenado poderia dizer 
com certeza: Terei que sofrer por muito tempo, mas enfim meus sofri
mentos acabarão um dia.

Não será assim, porém, porque realmente tantos séculos passarão e 
a eternidade permanecerá para sempre: Vermis eorum non moritur et ignis 
non extinguitur.

[48] Refleti nisso, meus irmãos, mas refleti seriamente e, se a maioria, 
não mudardes de vida, o inferno depois de vosso último momento será 
vossa partilha. Mas não, meus caros irmãos, que não aconteça isso. 
Escutemos antes o que nos diz o inferno: Dedit abyssus vocem suam. 
Habacuc. Mas que lições quer ele nos dar?

*[4 9] (1) — Não, meus irmãos, nem o fio das espadas, nem as rodas, 
nem as varas, nem as unhas de ferro, instrumentos com os quais se 
tirava pela violência a pele aos mártires, nem os cavaletes, nem os 
açoites mais cruéis, porque tudo isso era apenas invenção humana, 
mas aqui. . .

[50] (2) - Os horrores das guerras, as pestes, as fomes, as 
tempestades, os dilúvios, os tremores de terra que fazem esboroar e 
engolir cidades, províncias inteiras, tudo isso não é, diz a Escritura, 
senão o dedo de Deus.

[51] Apenas pode-se evitar o inferno por meio de uma morte boa; 
não se pode ter uma morte boa, se não se leva uma vida boa, porque 
a morte boa é o fruto de uma vida boa. O que é que podeis esperar 
então, vós que, em lugar de obras boas, amontoais crimes sobre 
crimes? Mors peccatorum péssima, uma morte horrível aos olhos de 
Deus.

(1) Parte enquadrada no texto.
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[52] ( Qu’il me soit permis de tirer de ces mêmes flammes dévorantes 
le camarade, l’ami, 1’associé, le compagnon de polissonnerie, de 
libertinage, de débauche, et, pour tout dire en un mot, d’impudicité 
d’un grand nombre de ceux qui m’écoutent. Oui, qu’il me soit 
permis, ô mon Dieu, de tirer le contemporain de ce vieillard, de cet 
homme, de cette femme qui depuis longtemps croupit dans le vice.)

[53] Qu’il me soit permis, pour 1’instruction d’un grand nombre de 
ceux qui m’écoutent, de tirer de ces flammes l’ami, le compagnon 
de débauche de ce jeune libertin, le contemporain de ce vieillard 
impudique. Qu’il me soit permis, jeunes et vieux, esclaves du vice 
de 1’impureté. Qu’il me soit permis, dis-je, de tirer du fond de 
l’enfer le complice de vos crimes.

[54] Le voilà au milieu de vous; approchez-vous les infames parti- 
sans du sale péché de l’impureté. Le voyez-vous, ce damné, voyez sa 
figure couverte de saletés dont il s’est souillé et dont vous l’avez 
souillé vous-mêmes. Voyez ses mains écorchées et toutes brúlantes, 
juste châtiment de ses actions mauvaises et sales attouchements. 
Voyez ses oreilles que vous-mêmes avez salies par vos paroles obscè- 
nes, ses yeux, ses narines, sa bouche qui lancent le feu, le soufre 
bouillant à gros tourbillons.

[55] Voyez ces serpents furieux qui le déchirent à l’envi. Voyez ce 
dragon infernal, excite par la juste fureur d’un Dieu qui prend à 
tache de déchirer les membres qui ont participe aux crimes.

[56] Voyez aussi ce jeune enfant à qui il avoit appris le mal qui, un 
fois (2) à la main, anime tous les monstres infernaux à le tourmen- 
ter... Mais écoutez aussi ses cris déchirants, car c’est contre vous, 
vous, misérable impudique, qu’il enrage. Viens malheureux, viens 
malheureuse, toi qui m’as précipité dans le malheur ou je souffre 
d’incompréhensibles tourments.
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[52] (Oxalá me seja permitido de tirar dessas chamas devoradoras o 
camarada, o amigo, o sócio, o companheiro de deboche, de liberti
nagem e, para dizer tudo numa palavra, de impudicícia de um 
grande número dos que me escutam. Sim, que me seja permitido, ó 
meu Deus, de tirar o contemporâneo desse ancião, desse homem, 
dessa mulher que desde tanto tempo está mergulhado no vício. )

[53] Oxalá me seja permitido, para a instrução de um grande 
número dos que me escutam, tirar dessas chamas o amigo, o 
companheiro de deboche desse jovem libertino, o contemporâneo 
desse ancião impudico. Seja-me permitido, jovens e velhos, escravos 
do vício da impureza. Seja-me permitido, digo, de tirar do fundo do 
inferno o cúmplice de vossos crimes.

[54] Ei-lo no meio de vós. Aproximai-vos os infames parceiros do 
imundo pecado da impureza. Vós o vedes, esse condenado, vede o 
rosto coberto das imundíceis com as quais se manchou e com as 
quais vós mesmos o manchastes. Vede as mãos machucadas e 
queimadas, justo castigo pelas ações más e toques indecentes. Vede 
as orelhas que vós mesmos sujastes por palavras obscenas, os olhos, 
as narinas, a boca que lançam fogo, enxofre fervente em grandes 
turbilhões.

[55] Vede essas serpentes furiosas que o rasgam à porfia. Vede esse 
dragão infernal, excitado pela justa cólera de Deus que tem a tarefa 
de rasgar os membros que participaram nos crimes.

[56] Vede também esse menino a quem ensinou o mal, e que de 
chicote na mão, anima a todos os monstros infernais a tormentá-lo... 
Mas escutai também seus gritos lancinantes, porque é contra ti, 
miserável impudico, que ele se enfurece. Vem, homem infeliz, vem 
mulher desgraçada, que me precipitaste na desgraça em que sofro 
tormentos incompreensíveis.
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2.7
PALESTRA SOBRE O INFERNO

Conforme os manuscritos nos A. F. M.: 134. 04, sobre 6 folhas de formato 24 X 18, 
cor esverdeada, muito mal cortadas dos dois lados: lado dtreito e embaixo. 
O texto aparece escrito sobre 10 páginas, as duas últimas estão em branco.

134. 02, folheto de 36 páginas, formato 19 X 12;
as duas últimas páginas estão em branco, bem como as últimas 

a partir da página 25.

Já se sabe que, neste segundo grupo de “Palestras sobre o inferno”, encontrar- 
se-ão, muitas vezes, as mesmas frases que no primeiro grupo. O plano é igualmente o 
mesmo. Contudo, o que parecia o exórdio no texto precedente, a partir de “Refleti. . 
. (1. 259) aqui está mais desenvolvido, tão bem que poderemos considerá-lo como um 
quarto ponto, embora seja anunciado no começo. Ademais, os anexos assumem aqui 
mais amplitude e as apóstrofes que contêm são mais explícitas e mais duras. A 
repetição, portanto, não é supérflua, querendo fazer-se uma idéia mais exata do 
pregador.

Para a data dos textos, encontram-se aqui indicações, embora sejam fracas. O 
primeiro, em uma nota no rodapé de uma página leva a data de “3 de agosto de 
1817”. Pode-se pensar em uma relação entre essa data e o texto que seria um pouco 
anterior. Não se pode deduzir que seja o primeiro da série, tanto mais que é mais 
acabado até ao final: “Em nome do P. F. E. S. ”?

No segundo texto, a menção do padroeiro São Loureço pode abrir uma pista. A 
pesquisa nas igrejas da vizinhança de Saint Chamond, a aproximação com a carta de 
M. Champagnat à Madre São José, do mês de agosto de 1832 (Carta 25) e a 
observação do Padre Lagniet em O. M. I. III, p. 776 (Origens Maristas) afirmando 
que M. Champagnat se tinha unido aos confrades para pregar missões, sugerem a 
hipótese de que se trataria de uma “Palestra” dada por ocasião de uma missão em 
São Lourenço d’Agny. Aliás, o desenvolvimento, com efeito, correspondería ao que 
se sabe a respeito do gênero de pregação dessas missões. Se essa hipótese tiver algum
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[1] Discours sur 1’enfer

Discedite a me maledicti in ignem aeternum En St. Mat.25 
Retirez vous de moi, maudits, allez au feu éternel.

[2] Cette sentence de réprobation mettra le comble au désespoir du 
malheureux pécheur. J.C. d’une seule parole renversa les soldats qui 
venoient pour le saisir au jardin des olives. Ah! si la majesté de l’homme 
Dieu fut si terrible dans un temps oú il paroissoit comme Sauveur, que 
sera-ce, mes frères, quand il paroitra et parlera en juge irrite et tout- 
puissant et qu’il prononcera d’une voix plus effrayante que les tonnerres 
ces redoutables paroles: Discedite a me.

[3] Quelle terrible situation, M. f. de se voir pour toujours séparé de 
Dieu pour être précipité dans un gouffre embrasé. II faudroit connoítre 
Dieu comme nous le connoitrons après notre mort pour comprendre 
combien sera grand le supplice de la séparation du pécheur d’avec Dieu. 
Eéspérance fait toujours la consolation du malheureux, mais après la 
mort tout espoir est ravi au pécheur.

[4] Enfin tout mon dessein est de 
me borner à vous développer dans 
une simple exposition les paroles 
de mon texte: séparation de Dieu; 
peine du feu ;
éternité ; voilà tout.
Daignez m’honorer de votre favo- 
rable attention.

Je viens, mes f., dans une 
exposition courte et simple vous 
développer les paroles de mon 
texte séparation de Dieu 
peine du feu ; 
éternité.
Veuillez m’écouter un moment, 
je ne serai pas long.
Esprit St. éclairez-moi de vos 
lumières ;
Vierge Ste. votre intercession ; 
et vous, m.f., votre attention.
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fundamento, não se teria o direito de pensar que este texto seria o último do tipo, 
redigido pelo Fundador? Como se pode ver, é mais longo e completo quanto às 
idéias.

Os dois textos estão aqui reproduzidos na íntegra. O primeiro (04) deve-se ler 
nas linhas que começam mais à esquerda e na coluna da esquerda; o segundo, nas 
linhas fora da margem e na coluna direita. No corpo do texto, os trechos entre 
asteriscos (*) são do texto 04 e não são reproduzidos no texto 02. Quanto aos anexos, 
está claramente indicado a que texto correspondem.

[1] Palestra sobre o inferno.

Discedite a me maledicti in ignem aeternum. Em São Mateus 25. 
Retirai-vos de mim, malditos, ide ao fogo eterno.

[2] Essa sentença de reprovação colocará o cúmulo ao desespero do 
5 infeliz pecador. J. C. com uma só palavra prostrou por terra os soldados 

que vinham prendê-lo no Jardim das Oliveiras. Ah! se a majestade do 
Homem-Deus foi tão terrível no tempo em que aparecia como Salvador, 
o que será, meus irmãos, quando aparecer e falar como juiz irado e todo- 
poderoso e que pronunciar, com voz mais assustadora que os trovões, 

10 estas temíveis palavras: Discedite a me.

[3] Que situação terrível, meus irmãos, a de ver-se para sempre separado 
de Deus para ser precipitado num abismo de chamas. Precisaria conhe
cer a Deus, como o conheceremos depois da morte, para compreender 
quão grande será o suplício do pecador com a separação de Deus. A 

15 esperança faz sempre a consolação do infeliz, mas depois da morte, toda 
esperança é tirada ao pecador.

[4] Enfim, todo meu objetivo é 
limitar-me a desenvolver-vos em 
uma simples exposição as palavras 

20 de meu texto: separação de Deus, 
pena do fogo, 
eternidade: eis tudo
Tende a gentileza de honrar-me 
com vossa amável atenção.

25

Venho, caros irmãos, numa 
exposição curta e simples 
desenvolver-vos as palavras: 
separação de Deus, 
pena do fogo, 
eternidade.
Tende a gentileza de ouvir- 
me um momento, não serei longo. 
Espírito Santo, iluminai-me 
com vossas luzes,
Virgem Santa, vossa intercessão 
e, meus irmãos, vossa atenção.
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[5] Je ne m’arrêterai point ici, mes fr., à vous prouver 1’existence 
d’un enfer ; elle [est] si évidente qu’entreprendre de nier 
cette vérité, il faudrait aussi nier 1’existence de Dieu lui-même ; 
or, nier 1’existence de Dieu, voilà ce qui n’a presque pas 
d’exemple.

[6] Menacer le pécheur d’être séparé de Dieu, cela paroit étonnant, car 
est-ce pour lui un supplice[?] Ici-bas il fait son possible pour s’en 
éloigner et tout ce qui peut l’en distraire est à son goút. Pécheurs 
aveugles, voilà votre crime, voici votre supplice.

[7] Le tourment le plus terrible des damnés est sans doute la séparation de 
Dieu. Nous ne pouvons en cette vie comprendre toute la grandeur de ce 
tourment, cependant nous pouvons 1’entrevoir, en considérant d’un côté 
que Dieu est un bien infini et de l’autre que l’âme est faite pour le 
posséder. Car de même qu’un membre démis souffre, languit et est abattu, 
de même l’âme qui est comme démise, puisqu’elle est hors de son centre, 
souffre, mais des tourmens d’une autre nature et infiniment plus grands.

[8] Nous sommes ici-bas comme dans un sommeil oú notre esprit est 
continuellement occupé de fantômes, le vrai bien pour lequel nous 
sommes faits ne nous paroit que dans le lointain. II étoit nécessaire que 
cela fút ainsi sans quoi il nous eút été impossible de mériter étant 
invinciblement entrainés vers le bien suprême.

[9] C’étoit, m.f., ce bonheur de posséder Dieu qui rendoit les 
martyrs de la primitive Eglise si insensibles aux tourmens que leur 
faisoient endurer les bourreaux. Cétoit, dis-je, ce qui rendoit St. 
Laurent, votre patron, insensible au feu qui consumoit sa chair ; 
tandis que son corps étoit ainsi tourmenté, sa ste. âme nageoit dans 
la joie. Ha, m.f., c’est qu’il comprenoit, même dês cette vie, ce que 
c’est que de posséder Dieu. Nous le comprendrons aussi un jour, 
mais, hélas, peut-être trop tard.

[10] Représentons-nous, mes f. une âme à l’instant de la mort. Tous les 
fantômes qui 1’amusoient sont évanouis ; le bandeau fatal est levé, la 
lumière brille à ses yeux ; Dieu se présente à elle dans toute sa beauté et 
tout ce qu’il a d’attrayant.

[11] Quel ravissement! Elle voit qu’elle n’est faite que pour lui, elle s’y
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[5] Não vou deter-me aqui, meus irmãos, para vos provar a 
existência do inferno. E tão evidente que pretender negar essa 
verdade, seria necessário também negar a existência de Deus 
mesmo; ora, negar a existência de Deus, eis alguma coisa da qual 
quase não se tem exemplo.

[6] Ameaçar o pecador de ser separado de Deus, parece espantar, 
porque será isso um suplício para ele? Aqui embaixo, faz o possível para 
afastar-se dele e tudo o que o pode distrair disso constitui seu prazer. 
Pecadores cegos, eis vosso crime, eis vosso suplício.

[7] O tormento mais terrível dos condenados é, sem dúvida, a separação 
de Deus. Não podemos, nesta vida, compreender a dimensão desse 
tormento, contudo, podemos entrevê-lo ao considerar, por um lado, que 
Deus é um bem infinito e por outro, que a alma é feita para possuí-lo. Da 
mesma forma que um membro deslocado sofre, fenece e é cortado, assim 
a alma que é deslocada, porque está fora de seu centro, sofre, mas 
tormentos de outra natureza e infinitamente maiores.

[8] Aqui embaixo estamos como que num sono em que o espírito está 
continuamente ocupado com fantasmas, o verdadeiro bem para o qual 
fomos feitos não nos aparece senão de longe. É necessário que assim seja, 
sem o que, nos teria sido impossível merecer, estando invencivelmente 
atraídos para o bem supremo.

[9] Era, meus irmãos, essa felicidade de possuir a Deus que tornava 
os mártires da Igreja primitiva tão insensíveis aos tormentos que os 
carrascos lhes faziam suportar. Era, digo eu, o que tornava São 
Lourenço, vosso patrono, insensível ao fogo que lhe consumia a 
carne. Enquanto o corpo estava assim atormentado, sua alma santa 
nadava na alegria. Ah! meus irmãos, é que ele compreendia, já nesta 
vida o que é possuir a Deus. Nós o compreenderemos também um 
dia, mas, infelizmente, talvez muito tarde.

[10] Representemo-nos, meus irmãos, uma alma no instante da morte. 
Todas as imaginações que a divertiam desapareceram! A venda fatal é 
tirada, a luz brilha a seus olhos. Deus apresenta-se a ela em toda sua 
beleza e tudo o que tem de atraente.

[11] Que arrebatamento! Vê que ela é feita somente para ele, sente-se 
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sent irrésistiblement emportée. Mais quel est son supplice! plus elle 
s’efforce pour s’unir à son Dieu, plus elle rencontre cTobstacles. Elle 
n’entend d’autres paroles que la foudroyante sentence du prophète 
Osée: Vous n’êtes plus mon peuple et je ne suis plus votre Dieu -Quia 
vos non populus meus..XI,9) Oui c’est en vain qu’elle s’efforce, un bras 
tout puissant la repousse sans cesse.

[12] Pécheur infortuné, lui dit 1’auteur de son être, vois, examine ce que 
tu as perdu, regardes ce ciei et les plaisirs qu'y goútent mes élus, écoutes 
les admirables concerts qui réjouissent toute la cour celeste. C’est ce que 
je t’aurois donné pour recompense de tes bonnes oeuvres, mais comme 
tu n’as fait que des oeuvres de ténèbres, tu seras privé de ce bien. Je 
devois être ta recompense, mais puisque tu n’as pas voulu m’obéir, je ne 
serai point ton Dieu: Ego non ero vester. Non, Dieu ne sera jamais pour 
toi qu’un ennemi irréconciliable et un vengeur tout-puissant.

[13] Tourment incompréhensible: l’âme est sans cesse attirée par tout ce 
que Dieu a d’aimable et de parfait, et repoussée par tout ce que la haine 
et 1’indignation d’un Dieu ont de plus épouvantable.

[14] Pécheur, si tu ne comprends point maintenant ce que c’est que la 
perte de Dieu, le damné le comprend et ressent si cruellement la perte 
qu’il a faite que si, au milieu des brasiers de 1’enfer il pouvoit espérer de 
voir son Dieu et de le posséder une heure après chaque mille ans, il 
seroit content et souffriroit ses tourmens avec consolation.

[15] A quoi pensez vous donc, 
pécheurs, 
lorsque vous perdez Dieu 
en perdant sa grâce 
par le péché mortel (?)

De quoi parlez-vous donc, jeune 
libertin, et vous, filies sans pudeur 
lorsque vous perdez Dieu 
et que vous le faites perdre aux 
autres par les manières affectées, 
par vos danses, par ces rendez-vous 
et ces fréquentations dangereuses?

[16] Les damnés pleurent cette perte et vous y êtes insensibles. Les 
damnés voudroient retourner à lui, ils ne le peuvent plus. Vous le 
pouvez, vous en avez le temps, cependant vous ne le voulez pas. Vous 
avez donc le coeur plus dur qu’un réprouvé.
Retournez donc au Seigneur
maintenant qu’il vous en presse, 
dans leternité vous ne le pourrez plus.
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irresistivelmente atraída para ele. Mas qual não é seu suplício! Quanto 
mais se esforça para unir-se a seu Deus, mais obstáculos encontra. Não 
ouve outras palavras senão a sentença fulminante do profeta Oséias. Vós 
não sois mais meu povo e eu não sou mais vosso Deus - Quia vos non 
populus meus. . . (1,9). Sim, é em vão que ela se esforça, um braço todo- 
poderoso a repele sem cessar.

[12 ] Pecador desgraçado, diz-lhe o autor de seu ser, vê, examina o que 
perdeste, olha o céu e os prazeres que lá gozam meus eleitos, escuta os 
admiráveis concertos que alegram toda a corte celeste. E o que te 
concedería em recompensa por tuas boas obras, mas como não fizeste 
senão as obras das trevas, tu serás privado desse bem. Não serei teu 
Deus: Ego non ero vester. Não, Deus será para ti apenas um inimigo 
irreconciliável e um vingador todo-poderoso.

[13] Tormento incompreensível: a alma é sem cessar atraída por tudo 
quanto Deus tem de amável e de perfeito e repelida por tudo o que o 
furor e a indignação de um Deus têm de mais espantoso.

[14] Pecador, se não compreendes nada agora do que seja a perda de 
Deus, o condenado o compreende e sente tão cruelmente essa perda que, 
se no meio das chamas do inferno, pudesse esperar de ver seu Deus e de 
possuí-lo uma hora, depois de cada mil anos, estaria contente e sofreria 
seus tormentos consolado.

[15] Em que pensais pois, pecadores, 
quando perdeis a Deus 
ao perder sua graça pelo 
pecado mortal?

De que falais pois, jovem 
libertino e vós, moças sem pudor, 
quando perdeis a Deus 
e o fazeis perder aos 
outros pelas maneiras afetadas, por 
vossas danças, por esses encontros 
e essas freqüentações perigosas?

[16] Os condenados choram essa perda e vós ficais insensíveis. Os 
condenados quereríam voltar a ele e não podem mais. Vós podeis, tendes 
o tempo, contudo, não quereis. Tendes, portanto, o coração mais duro 
do que um réprobo.
Voltai, pois, ao Senhor
agora que vos conclama para isso, 
na eternidade não podereis mais.
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[17] La privation de Dieu, 
au rapport 
des Sts Pères, 
est le plus grand des supplices 
qu’éprouvent les damnés. 
Néanmoins il en est un autre 
plus capable 
de toucher les pécheurs, 
c’est la peine du feu, 
sujet de mon second point.

Au rapport 
des Sts. Pères, 
la privation de Dieu 
est le plus grand 
des supplices. 
Cependant il est un autre 
qui est bien plus capable 
de faire impression sur les pécheurs, 
c’est la peine du feu, 
sujet d’une seconde réflexion.

[18] En mille endroits les divines écritures font mention d’un feu qui 
dévore les malheureux réprouvés. Les SS. Pères, les théologiens assurent 
qu’elle parle d’un feu réel et miraculeux qui renferme tout supplice.

[19] Nous ne connoissons point ici-bas d’agent plus terrible que le feu. 
Ce seroit le tourment le plus épouvantable si on pouvoit le souffrir long 
temps dans toute sa violence. Mais quelques instants de ce supplice 
suffisent pour faire expirer celui qui le souffre.

[20] Supposons un criminel condamné à être brúlé tout vif. Le voilà 
placé sur un búcher entouré d’un bois très sec et très combustible. A 
peine le feu est-il allumé que la flamme aussitôt s’élève et 1’enveloppe de 
toutes parts.

[21] Qui pourra se faire une idée de ce qu’a de violent *et d’insup- 
portable*cette première atteinte? Mais elle ne peut durer, le sentiment 
s’émousse d’abord et après quelques moments de douleurs le patient 
expire. Supposons encore que Dieu fasse un miracle pour conserver la 
vie à ce criminel au milieu du feu, et qu’il souffre pendant un jour tout 
ce qu’il a éprouvé au premier abord. Cette pensée, mes f., ne vous 
remplit-elle pas d’éffroi?

[22] Cependant allons plus loin, portons nos regards dans ces foumaises oü 
l’on fait fondre le verre ou le fer. Si quelqu’un y étoit jeté, à peine auroit-il le 
temps de pousser un cri qu’il seroit mort. Ce n’est donc plus sur un búcher 
qu’il faut placer notre criminel, c’est dans une foumaise capable de fondre 
une masse énorme de fer ; que la force épouvantable de ce feu agisse toute 
sur lui et qu’il soit forcé d’y vivre comme le poisson dans l’eau.
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II

[17]A privação de Deus, 
na afirmação 
dos santos padres, 
é o maior dos suplícios 
que os condenados sentem. 
No entanto, há um outro 
mais capaz 
de tocar os pecadores, 
é a pena do fogo, 
assunto de meu segundo ponto.

Na afirmação 
dos Santos Padres, 
a privação de Deus 
é o maior 
dos suplícios.
No entanto, há um outro 
que é muito mais capaz de 
fazer impressão nos pecadores, 
é a pena do fogo, assunto 
de uma segunda reflexão.

[18] Em mil lugares, as Sagradas Escrituras fazem menção de um fogo que 
devora os infelizes réprobos. Os Santos Padres, os teólogos asseguram que 
elas falam de um fogo real e misterioso que encerra todos os suplícios.

[19] Não conhecemos aqui embaixo, agente mais terrível do que o fogo. 
Seria o tormento mais espantoso, se pudesse ser sofrido por longo tempo 
em toda sua violência. Alguns instantes apenas desse suplício bastam 
para fazer expirar quem o sofre.

[20] Suponhamos que um criminoso seja condenado a ser queimado 
vivo. Ei-lo colocado sobre uma fogueira de lenha seca e muito 
combustível. Apenas o fogo se acendeu, a chama logo se eleva e o 
envolve de todas as partes.

[21] Quem poderá fazer-se uma idéia do que tem de violento * e de 
insuportável* essa primeira investida? Não pode durar porém, os 
sentidos se embotam, em primeiro lugar, e depois de alguns momentos 
de dor, o paciente expira. Suponhamos ainda que Deus faça um milagre 
para conservar a vida a esse criminoso no meio do fogo, e que sofra um 
dia todo o que experimentou no primeiro momento. Esse pensamento, 
meus irmãos, não vos enche de pavor?

[22] No entanto, vamos mais longe, volvamos os olhares a essas 
fornalhas onde se derretem o vidro ou o ferro. Se alguém for posto aí, 
apenas terá o tempo de lançar um grito e cairá morto. Não é mais numa 
fogueira que é preciso colocar nosso criminoso, é numa fornalha capaz 
de fundir uma massa enorme de ferro e que a força espantosa desse fogo 
aja sobre ele e que seja forçado a viver aí como um peixe na água.
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[23] Malgré 1’épouvante qui nous saisit, approfondissons cette pensée et 
faisons-nous, s’il est possible, une juste idée de ce que souffre ce 
malheureux. Quand nous en serons venus là, nous n’aurons encore rien 
compris de ce que souffre un damné.

[24] Feu miraculeux ; il n’y a point de proportion entre le feu de l’enfer 
et celui des fournaises dont nous venons de parler. Les feux d’ici-bas ne 
sont qu’une ombre, celui de l’enfer est la réalité et fait souffrir tous les 
tourmens. 11 fait également souffrir l’âme dans toutes ses puissances et le 
corps dans tous ses sens. II n’y a point de supplice qu’un réprouvé 
n’endure: Omnis dolor irruet super eum. (Job. 20,22)

[25] Jamais les hommes, quelque cruels qu’ils aient été, n’ont rien invente 
de pareil. Mais ici c’est un Dieu qui punit en Dieu et qui dans sa fureur 
emploie toute sa puissance: Ignis succensus est in furore meo. (Deut. 32,22)

[26] Eesprit humain ne peut rien imaginer de plus terrible que la 
situation d’un réprouvé. Tout ce qui se présente à lui le tourmente. II ne 
voit que du feu et n’avale que du feu, il ne respire que du feu, il ne 
touche que des objets pénétrés de feu. Tout le remplit d’horreur et 
d’éffroi. 11 ne voit que des figures hideuses, des monstres horribles, des 
démons sous des formes épouvantables. II n’entend que lamentations, 
hurlemens, cris de rage, grincemens de dents: Ibi erit fletus et stridor 
dentium.FMt. 13,42) O grand Dieu, quelle horrible situation!

[27] Ajoutons encore à tout cela, mes frères, que le damné dans 
l’enfer n’aura pas même la liberté de changer de situation et qu’il 
sera au milieu de ces tourmens aussi perclus de ses membres que s’il 
étoit enseveli par des masses énormes de rochers.

[28] Qui ne frémira à la vue de pareils supplices, cependant tout ce 
qu’on en peut dire n’est rien, car de même que la gloire du ciei est au- 
dessus de nos pensées, de même 1’enfer est au-dessus de notre intel- 
ligence. La désolation de 1’Egypte entière n’étoit, dit 1’ecriture, que le 
doigt de Dieu, mais s’agit-il de punir Lucifer et les réprouvés, toute sa 
puissance et toute la force de son bras y est employée: Fecit potentiam in 
brachio suo.(Lc. 1,51)
[29] * Enfin, M. f., pour éviter tous les malheurs qu’encourt le pécheur 
obstiné, commençons dès aujourd’hui à changer de vie. Mettons ordre à 
notre conscience et, à 1’exemple du grand apôtre [des] Gentils, 
déclarons la guerre à notre ennemi capital qui est notre corps. 
Réduisons-le en servitude, car, disoit ce grand apôtre: Je châtie mon
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[23] Apesar do espanto que toma conta de nós, aprofundemos esse 
pensamento e façamo-nos, se for possível, uma idéia exata do que sofre 
esse infeliz. Quando chegarmos a isso, não teremos ainda compreendido 
o que sofre um condenado.

[24] Fogo misterioso. Não há nenhuma proporção entre o fogo do 
inferno e o das fornalhas de que acabamos de falar. Os fogos daqui 
embaixo são apenas uma sombra, o do inferno é a realidade e faz sofrer 
todos os tormentos. Faz igualmente sofrer a alma em todas as suas 
potências e o corpo em todos os seus sentidos. Não há suplício que um 
réprobo não sofra: Omnis dolor irruet super eum. (Jó 20,22).

[25] Jamais os homens, por mais cruéis que tenham sido, inventaram algo 
semelhante. Aqui é um Deus que pune como Deus e que, em sua ira, 
emprega todo seu poder: Ignis succensus est in furore meo. (Deut. 32,22).

[26] O espírito humano não pode imaginar nada de mais terrível do que 
a situação de um réprobo. Tudo o que se apresenta a ele o tormenta. Não 
vê senão fogo, não engole senão fogo, não respira senão fogo, não toca 
senão objetos penetrados de fogo. Tudo o enche de horror e de espanto. 
Apenas vê figuras hediondas, monstros horríveis, demônios sob formas 
espantosas. Apenas ouve lamentações, uivos, gritos de raiva, ranger de 
dentes: Ibi erit fletus et stridor dentium. (Mt 13,42). O’ grande Deus, que 
horrível situação!

[27] Juntemos ainda a tudo isso, meus irmãos, que o condenado ao 
inferno não terá mesmo a liberdade de mudar de situação e que 
estará no meio desses tormentos tão percluso de seus membros 
como se estivesse sepultado em massas enormes de rochedos.

[28] Quem não estremecerá à vista de tais suplícios? No entanto, tudo o 
que se possa dizer não é nada, porque assim como a glória do céu está 
acima de nossos pensamentos, também o inferno está acima de nossa 
inteligência. A desolação do Egito inteiro não era, diz a Escritura, senão 
o dedo de Deus, mas trata-se de punir Lúcifer e os réprobos, todo o 
poder e toda a força de seu braço é empregada. Fecit potentiam in 
brachio suo (Lucas 1,51).
[29] Enfim, meus irmãos, para evitar todas essas desgraças em que 
incorre o pecador obstinado, comecemos hoje a mudar de vida. 
Metamos em ordem nossa consciência e, a exemplo do grande apóstolo 
dos Gentios, declaremos guerra a nosso inimigo capital que é nosso 
corpo. Reduzamo-lo à servidão, porque, dizia esse grande apóstolo: 
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corps pour ne pas devenir un réprouvé (1 Cor. 9,27). Je me suis réduit 
dans un désert comme un prisonnier, disoit St Jérôme, de peur de 
tomber dans 1’enfer et me perdre avec les mondains.
autre écriture -Joignons à tout cela la durée de ces mêmes peines.-*

III

[30] Quelque pénible que soit la 
privation de Dieu et quelque 
insupportable que soit le tourment 
du feu, tout cela nous semble peu 
de chose en comparaison 
de 1’éternité, 
sujet de mon second point. (sic)

Encore un instant et je vous dirai 
deux mots de ces mêmes peines,

sujet d’une troisième réflexion.

[31] Le damné est tourmenté 
en toutes sortes de manières, 
cependant le plus désespérant 
de ses tourmens est de voir

Les tourmens des damnés 
sont encore plus désespérants 
que cruels, 
car le réprouvé voit

que tout ce qu’il souffre il le souffrira toute l’éternité: Vermis earum non 
moritur et ignis non extinguitur : le ver qui les ronge ne meurt point et le 
feu qui les dévore ne s’éteint point (Is. 66,24 ; Mc. 9,48). Lapôtre St Jean 
[dit encore] dans l’Ap[ocaIypse]: La fumée de leurs tourmens s’élèvera 
dans les siècles des siècles (Ap. 14,11).

[32] Oui, M.f., vous venez de 1’entendre, cent années de souffrances 
passeront, mille passeront et 1’enfer ne fera que commencer. 11 se passera 
cent mille et mille millions d’années et de siècles et 1’enfer sera à 
commencer de nouveau.

[33] Si Dieu faisoit connoitre à un réprouvé qu’il veut le délivrer de 
1’enfer quand il se sera écoulé autant de millions de siècles qu’il y a de 
gouttes d’eau dans la mer, de grains de sable sur les rivages, cette 
nouvelle lui causeroit infiniment plus de joie que ne vous en pourroit 
causer la nouvelle la plus avantageuse, car il pourroit dire à la vérité: je 
souffre de grands maux, mais enfin mes souffrances finiront un jour. 
Mais il n’en sera pas ainsi, car réellement autant de siècles s’écouleront et 
l’éternité restera encore toute entière: Vermis eorum non moritur et ignis 
non extinguitur.
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Castigo meu corpo para não me tornar réprobo (1 Cor 9,27). Reduzi-me 
prisioneiro num deserto, dizia São Jerônimo, de medo de cair no inferno 
e de me perder com os mundanos.
(outra escrita) - Acrescentemos a isso a duração dessas mesmas penas.

III

[30]Por mais penosa que seja 
a privação de Deus e por mais 
insuportável que seja o tormento 
do fogo, tudo isso nos parece 
pouca coisa em comparação da 
eternidade, assunto de meu 
segundo ponto, (sic)

Ainda um instante e vos direi 
duas palavras a respeito dessas 
penas,

assunto da terceira reflexão.

[31] O condenado é atormentado Os tormentos dos condenados
de toda a espécie de maneiras, são ainda mais desesperadores 
contudo, o mais desesperador do que cruéis, 
de seus tormentos é de ver porque o réprobo vê
que tudo quanto sofre, o sofrerá por toda a eternidade: Vermis eorum 
non moritur et ignis non extinguitur. o verme que os rói não morre e o 
fogo que os devora não se extingue (Is 66,24; Mc 9,48). O apóstolo São 
João diz ainda no Apocalipse: O fumo de seus tormentos se erguerá 
pelos séculos dos séculos (Ap 14,11).

[32] Sim, meus irmãos, vós o acabais de ouvir, cem anos de sofrimen
tos passarão, mil passarão e o inferno apenas começará. Passar-se- 
ão cem mil e mil milhões de anos e de séculos e o inferno começará de 
novo.

[33] Se Deus fizesse conhecer a um réprobo que quer livrá-lo do inferno 
quando se tiverem escoado tantos milhões de séculos quantas as gotas de 
água no mar, grãos de areia nas praias, essa notícia lhe causaria 
infinitamente maior alegria que vós podereis ter com a notícia mais 
alvissareira, porque podería dizer na verdade: Sofro grandes males, mas 
enfim meus sofrimentos acabarão um dia.
Mas não será assim, porque realmente tantos séculos passarão e a 
eternidade permanecerá intacta: Vermis eorum non moritur et ignis non 
extinguitur.
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IV

[34] Réfléchissez là-dessus pécheurs, mais réfléchissez-y múrement, car 
si vous ne changez de vie, 1’enfer après votre dernier instant sera votre 
partage. Non, mes f., qu’il n’en soit pas ainsi. Ecoutons plutôt ce que 
nous dit 1’enfer : Dedit abyssus vocem suam. C’est à vous tous, mes f. à 
qui il adresse la parole, c’est-à-dire aux justes, aux pénitents et aux 
pécheurs.

[35] Ames innocentes, prêtez 1’oreille, vous qui avez eu le bonheur de 
vous conserver pures et sans tache aux yeux du Seigneur. Redoublez de 
soin: Vigilate et orate, pour que le péché ne vienne point ternir cet éclat 
et cette beauté angélique que vous reçütes au baptême. Que cette prière 
du prophète soit toujours dans votre bouche: Custodi me domine ut 
pupillam oculi - conservez moi Seigneur comme la prunelle de l’oeil.

[36] Pour vous qui êtes maintenant revenus au Seigneur, espérez et 
tremblez en même temps en pensant que peut-être déjà un grand 
nombre de ceux que vous avez, par vos mauvais exemples, entrainés 
dans le désordre sont condamnés à brúler éternellement avec les 
démons. Remerciez le Seigneur de ce que dans sa miséricorde il a bien 
voulu vous épargner des regrets aussi inutiles que cuisants. Que votre vie 
exemplaire ramène au chemin de la vertu ceux que vous en avez 
détournés par vos scandales et par vos mauvais conseils. Enfin dites avec 
le roi pénitent : Amplius lava me ab iniquitate mea - lavez Seigneur, lavez 
de plus en plus mon iniquité. (suite du Discours 134.02 à partir de [38]

[37] Pécheurs enfin, écoutez-moi et comprenez ce langage. Oui il est 
temps de fuir. Demain, peut-être même dans une heure il n’en sera plus 
temps. Ne mettez plus de délai à votre conversion. Dès cet instant 
changez de vie sans cela vous allez augmenter le nombre de mes 
victimes. Allez sans délai, le coeur humilié et brisé de douleur, aux pieds 
d’un charitable confesseur qui vous réconciliera avec votre Dieu qui, au 
lieu de la sentence de réprobation, vous fera entendre ces consolantes 
paroles: Venez les bénis de mon Père posséder le royaume qui vous a été 
préparé dès le commencement.

C’est la grâce que je vous souhaite, au nom du P. F. S.
[38] Pour vous, pécheurs, écoutez, écoutez je vous prie ; c’est 1’enfer lui- 
même qui vous tient ce langage: dedit abyssus vocem suam.

[39] Je vous connois, jeunes personnes, vous qui n’êtes venus ici que 
pour offenser le Seigneur. Je vous connois, profanateurs des saints jours
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[34] Refleti sobre isso, pecadores, mas refleti nisso seriamente, porque, 
se não mudardes de vida, o inferno, depois de vosso último instante, será 
vossa partilha. Não, meus irmãos, que não vos aconteça isso. Escutemos 
antes o que nos diz o inferno: Dedit abyssus vocem suam. É a vós todos, 
meus irmãos, que ele dirige a palavra, isto é, aos justos, aos penitentes e 
aos pecadores.

[35] Almas inocentes, prestai atenção, vós que tivestes a felicidade de vos 
conservar puras e sem mácula aos olhos do Senhor. Redobrai de cuidado: 
Vigilate et orate, para que o pecado não venha manchar esse brilho e essa 
beleza angélica que recebestes no batismo. Que esta oração do profeta 
esteja sempre em vossa boa: Custodit me Domine ut pupilam oculi - 
conservai-me, Senhor, como a pupila dos olhos.

[36] Para vós que agora voltastes ao Senhor, esperai e tremei ao mesmo 
tempo ao pensar que, talvez, já um grande número dos que vós tendes, 
por vossos maus exemplos, arrastado na desordem estão condenados a 
queimar eternamente com os demônios. Agradecei ao Senhor porque, 
em sua misericórdia, quis vos poupar de pesares tão inúteis como 
pungentes. Que vossa vida exemplar reconduza ao bom caminho da 
virtude os que vós desviastes por vossos escândalos e por vossos maus 
exemplos. Enfim, dizei com o rei penitente: Amplius lava me ab 
iniquitate mea - Lavai-me, Senhor, sempre mais de minha iniquidade, 
(seqüência da palestra 134. 02 a partir de [38])

[37] Enfim, pecadores, escutai-me e compreendei esta linguagem. Sim é 
tempo de fugir. Amanhã, pode ser talvez dentro de uma hora, não haverá 
mais tempo. Não adieis mais vossa conversão. Desde este instante, mudai 
de vida, sem isso, ireis aumentar o número de minhas vítimas. Ide sem 
delongas, com o coração humilhado e partido de dor, aos pés de um 
caridoso confessor que vos reconciliará com vosso Deus que, em lugar da 
sentença de reprovação, vos fará ouvir estas consoladoras palavras: 
Vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que vos foi preparado desde 
o começo.

É a graça que desejo para vós, em nome do P. F. E. S.
[38] Para vós, pecadores, escutai, escutai vos rogo, é o próprio inferno 
que vos fala assim: dedit abyssus vocem suam.

[39] Conheço-vos, jovens, que aqui apenas viestes para ofender o 
Senhor. Conheço-vos, profanadores dos dias santos e dos domingos,
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de fêtes et de dimanches, danseurs et danseuses, vous qui, au mépris des 
sages avis, avertissemens de votre digne pasteur, courez, au sortir de ce 
st. lieu, dans les cabarets, repaires des démons. Vous pouvez, chrétiens, 

240 dire avec vérité que cette effrontée, que ce jeune libertin que vous allez 
voir dans un instant entrer dans ces maisons de débauche, vous pouvez, 
dis-je, dire que ces personnes seront un jour assurément mes victimes.

[40] Je vous connois encore pour m’appartenir, calomniateurs, 
rancuneux, médisants, ivrognes, fomicateurs, orgueilleux, et vous avares, 

245 et vous injustes ravisseurs du bien d’autrui, je vous connois tous, vous 
êtes mes créatures. C’est cn vain, oui, c’est en vain que vous vous dattez 
de pouvoir m’échapper si, tout de suite, vous ne changez de vie?

[41] Peut-on moissonner quand on a rien semé, et quand on a semé des 
crimes, peut-on moissonner des bonnes oeuvres?

250 (Ce qui suit sont des annexes ecrites par le Père lui-même
à la suite des deux discours.)
(Annexe au D. 134.04)

[42] C'est à vous jeunes personnes que n’êtes vous ici [que] pour 
offenser le Seigneur. Je vous connais, vous jeunes et vieux danseurs et 

255 danseuses, profanateurs des sts. jours de fète et des dimanches, 
calomniateurs et médisants, ivrognes et fomicateurs orgueilleux et vous 
hommes avares et injustes qui enlevez par toutes sortes de moyens...

[43] Je vous connois tous, vous êtes tous mes victimes et c’est en vain 
que vous vous flattez que vous m’échapperez. Ecoutez la voix de vos 

260 devanciers dans le crime.

[44] Ceux qui comme vous disoient vouloir se sauver: Crucior in hac 
flamma nous sommes cruellement tourmentés dans ces flammes.

[45] Peut[-on] semer de 1’ivraie et moissonner de bon froment? ()*
[46] Je vous connois jeunes personnes, vous qui n’êtes venus ici que 

265 pour offenser le Seigneur ; oui, je vous connois tous, profanateurs des 
sts. jours de fêtes et des dimanches, danseurs et danseuses, vous qui, au 
mépris des sages avertissements de votre digne pasteur, courez en sortant 
de ce saint lieu dans les cabarets, repaires des démons. Oui,chrétiens, 

(*) A cet endroit, qui est le bas de la page, se lit ce qui suit:
V Vous le que j’ai reçu de Mgr. de Mande
donnée par Mgr.levêque de Mande, 3 aoútl817,
à St. Chamond.àl églisedeSt.Pierre. Marianne (?)
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dançarinos e dançarinas, vós que, desprezando os conselhos sábios, os 
avisos de vosso digno pastor, correis, ao sair deste santo lugar, às 
tabernas, covis dos demônios. Vós podeis, cristãos, dizer na verdade, que 
essa impudente, esse jovem libertino que ides ver daqui a pouco entrar 
nessas casas de deboche, podeis, digo eu, dizer que essas pessoas serão 
um dia, com certeza, minhas vítimas.

[40] Conheço-vos ainda por me pertencerem, caluniadores, rancorosos, 
maldizentes, beberrões, fomicadores, orgulhosos, e vós avarentos, e vós 
injustos ladrões dos bens de outrem, conheço-vos todos, sois minhas 
criaturas. É em vão, sim, é em vão que acariciais a idéia de poderdes me 
escapar se, imediatamente, não mudardes de vida!

[41] Pode-se colher quando nada se plantou, e quando semearam-se 
crimes, podem-se colher boas obras?

(O que segue são anexos escritos pelo próprio Padre em 
seqüência às duas palestras)
(Anexo à palestra 134. 04)

[42] E a vós, jovens, que apenas viestes aqui para ofender o Senhor. 
Conheço-vos, jovens e velhos dançarinos e dançarinas, profanadores dos 
dias santos de festa e dos domingos, caluniadores e maldizentes, 
beberrões e fomicadores orgulhosos e vós homens avaros e injustos, que 
roubais por todos os meios. . .

[43] Conheço-vos todos, sois minhas vítimas e é em vão que acariciais a 
idéia de me escapar. Escutai a voz dos que vos antecederam no mal.

[44]Aqueles que, como vós, diziam querer salvar-se: Crucior in hac 
flamma somos cruelmente atormentados nestas chamas.

[45] Pode-se semear joio e colher bom trigo? (*)
[46] Conheço-vos, jovens, que apenas viestes aqui para ofender o 
Senhor! Sim, conheço-vos todos, profanadores dos dias santos de festa e 
dos domingos, dançarinos e dançarinas, vós que, com desprezo das 
sábias advertências de vosso digno pastor, correis, ao sair deste lugar 
santo para as tabernas, covis dos demônios. Sim, cristãos, podeis dizer na

(*) Nesse lugar, embaixo da página, lê-se:
Vós o que recebi do Bispo de Mende
dada pelo Sr. Bispo de Mande, 3 de agosto de 1817, 
en St. Chamond, na igreja de São Pedro. Marianne 
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vous pouvez dire avec vérité que cette effrontée, que ce jeune libertin 
que vous voyez entrer dans ces maisons de débauche, vous pouvez, dis-je 
dire que ces personnes seront certainement mes victimes.

[47] Je vous connois encore pour m’appartenir, calomniateurs, rancuneux, 
médisants, ivrognes, fornicateurs, orgueilleux, et vous hommes avares et 
injustes qui enlevez par toutes sortes de moyens le bien d’autrui. Je vous 
connois tous, vous êtes mes enfans et cest en vain que vous vous flattez 
[de] pouvoir m’échapper si dès aujourd’hui vous ne changez de vie.

[48] Ecoutez la voix de vos devanciers dans le crime, de vos parens, 
de vos amis peut-être qui comme vous disoient vouloir se sauver: Crucior 
in hac flamma - nous sommes cruellement tourmentés dans ces flammes.

Et vous impudiques de l’un et de l’autre sexe à qui appartenez-vous. 
Oseriez-vous dire que vous appartenez à Dieu. Infames corrupteurs, tan- 
dis que vous rougissez dans votre coeur des turpitudes dont vous vous 
rendez coupables.

[49] Avez-vous jamais vu des animaux se vautrer dans la fa[n]ge de 
1’impureté comme vous le faites depuis plusieurs années. (Quelles 
confessions, quelles communions). Avouez ici que vous en rougissez 
vous-mêmes de vos saletés. Oui, ces flammes qui brúlent dans vos 
coeurs, cet ennui, ce chagrin que vous éprouvez, cet espèce de désespoir 
vous annoncent par avance ce que vous éprouverez au premier jour.

[50] (Enfin mes f. puisque la séparation seule de Dieu est un rude 
enfer au témoignage des Sts Pères, soyons plus sages que ceux 
qui ne veulent tout savoir par leur propre expérience et 1’expérien- 
ce vient trop tard, laissons-nous toucher à la vue de ce tas 
d’horreur.)

[51] Enfin mes chers frères, laissons-nous toucher à la vue de tant de maux 
qui nous menacent. Oui, que cette cruelle et déchirante séparation 
qu eprouvera le misérable pécheur, que ce feu cruel, que les lamentations, 
les’ hurlemens, les cris de rage et de désespoir, que 1’aspect et la laideur 
épouvantable des damnés et des démons, enfin que les ténèbres infectes de 
ces lieux de peines et d’horreurs, enfin que la longue durée, et que la durée 
sans fin de tous ces supplices réunis, oui, produisent dans vos coeurs de 
salutaires effets et de dignes fruits de pénitence pour que nous puissions 
tous un jour nous voir dans le sein de la gloire que je vous souh[ait]e.

(Annexe du D. 134.02)
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verdade que essa impudente, esse jovem libertino que vedes entrar nessas 
casas de deboche, podeis, digo, dizer que essas pessoas serão certamente 
minhas vítimas.

[47] Conheço-vos ainda porque me pertenceis: caluniadores, rancorosos, 
maldizentes, beberrões, fornicadores, orgulhosos e vós avarentos e 
injustos que roubais por toda sorte de meios os bens de outrem. 
Conheço-vos todos, sois meus filhos e é em vão que vós acariciais a idéia 
de poder me escapar, se desde hoje, não mudardes de vida.

[48] Escutai a voz de vossos antecessores no mal, de vossos pais, de 
vosso amigos, talvez, que como vós diziam querer salvar-se: Crucior in 
hac flamma - somos cruelmente atormentados nestas chamas.

E vós, impudicos de um e de outro sexo, a quem pertenceis? 
Ousarieis dizer que pertenceis a Deus? Infames corruptores, enquanto 
enrubeceis em vosso coração pelas torpezas de que vos tornastes 
culpados.

[49] Viram alguma vez animais rebolarem-se na lama da impureza como 
vós o fazeis, desde vários anos? (Que confissões, que comunhões). 
Confessem aqui que vós vos envergonhais de vossas imundícies. Sim, 
essas chamas que queimam em vossos corações, esse aborrecimento, esse 
pesar que sentis, essa espécie de desespero vos anunciam de antemão o 
que experimentareis no primeiro dia.

[50] (Enfim, meus irmãos, dado que só a separação de Deus é já um rude 
inferno, na afirmação dos Santos Padres, sejamos mais prudentes dos 
que querem saber tudo por sua própria experiência, porque essa 
experiência vem tarde demais, deixemo-nos comover à vista dessa multi
dão de horrores. )

[51] Enfim, meus caros irmãos, deixemo-nos comover à vista de tantos 
males que nos ameaçam. Sim, que essa cruel e dilacerante separação que 
experimentará o miserável pecador, que esse fogo cruel, que as 
lamentações, os uivos, os gritos de raiva e de desespero, que o aspecto e a 
feiura espantosa dos condenados e dos demônios, enfim, que as trevas 
infectas desses lugares de penas e de horrores, enfim que a longa duração, e 
que a existência sem fim de todos esses suplícios reunidos, sim, produzam 
em vossos corações efeitos salutares e dignos frutos de penitência para que 
possamos todos um dia ver-nos no seio da glória que vos desejo.

(Anexo da Palestra 134. 02)
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[52] (La bonne mort est le fruit d’une bonne vie. Or, mes f., 
vous le savez, peut-[on] recueillir le fruit si on a point d’arbre à fruit.

[53] 4) Ecoutez, mes f., la voix de vos devanciers dans le crime, de 
vos parens, de vos amis peut-être qui, comme vous, disoient vouloir 
se sauver et qui déjà du milieu des flammes crient avec le mauvais 
riche: Cruciamur in hac flamma, - nous sommes cruellement tour- 
mentés dans ces dlammes.

[54] Et vous, impudiques de l’un ou de l’autre sexe, à qui appartenez- 
vous? Oseriez-vous dire que vous appartenez à Dieu, infames corrup- 
teurs tandis que vous rougissez vous-même de vous voir aussi sales et 
d’avoir le coeur aussi gâté, aussi corrompu que vous l’avez. Les ani- 
maux eux-même ne se portent peut-être pas même aux excès 
auxquels...)

[55] 1) Non, N.f., ni le tranchant des épées, ni les roues, ni les verges, 
ni les ongles de fer, instrumens avec lesquels on enlevoit par violence 
la peau des martyrs, ni les chevalets, ni les fouets les plus cruels parce 
que tout cela n’étoit que 1’invention des hommes, mais ici...

[56] 2) Les horreurs des guerres, les pestes, les famines, les grêles, 
les déluges, les tremblements de terre qui écroulent et engloutissent 
des villes et des provinces entières, tout ceci n’est, dit 1’écriture, que 
le doigt de Dieu.

[57] 3) On ne peut éviter 1’enfer si on ne fait une bonne mort, on 
ne peut pas faire une bonne mort si on ne mène pas une bonne vie, 
car la bonne mort est le fruit d’une bonne vie. A quoi pouvez-vous 
donc vous attendre, vous qui entassez crime sur crime, à quoi? à 
une très mauvaise mort: mors peccatorum péssima.

[58] 4) Ecoutez, mes f., la voix de vos devanciers dans le crime, de 
vos parens, de (vos) amis peut-être qui, comme vous, disoi(en)t 
vouloir se sauver et qui déjà du milieu des flammes crient avec le 
mauvais riche: Cruciamur in hac flamma, - nous sommes cruelle
ment tourmentés dans ces flammes.

[59] Mais encore, permettez-moi, m.f., pour votre instruction de 
tirer de ce lieu d’horreur l’ami, le compagnon de ce jeune libertin, le 
contemporain de ce vieillard impudique. Oui, permettez-moi, m.f.,
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[52] (A morte boa é fruto de uma vida boa. Ora, meus irmãos, 
sabeis que se não pode colher fruto se não se tiver árvore frutífera.

[53] 4)Escutai, meus irmãos, a voz de vossos predecessores no mal, 
de vossos pais, de vosso amigos talvez que, como vós, desejavam 
querer salvar-se e que já do meio das chamas gritam com o mau 
rico: Cruciamur in hac flamma, - somos cruelmente atormentados 
nestas chamas.

[54] E vós, impudicos de um e de outro sexo, a quem pertenceis? 
Ousarieis dizer que pertenceis a Deus, infames corruptores 
enquanto que vós mesmos vos envergonhais de ver-vos tão sujos e 
de ter o coração tão estragado, tão corrompido como o tendes? Os 
próprios animais não chegam aos excessos aos quais. . . )

[55] 1) Não, meus irmãos, nem o fio das espadas, nem as rodas, 
nem as varas, nem as unhas de ferro, instrumentos com os quais se 
tirava, pela violência, a pele dos mártires, nem os cavaletes, nem os 
azorragues mais cruéis, porque tudo isso era apenas invenção dos 
homens, mas aqui. . .

[56] 2) Os horrores das guerras, as pestes, as fomes, as tempestades, 
os dilúvios, os tremores de terra que fazem esboroar e engolem 
cidades e províncias inteiras, tudo isso, diz a Escritura, c apenas o 
dedo de Deus.

[57] 3) Não se pode evitar o inferno se não se tiver uma morte boa, 
não se pode ter uma morte boa, se não se levar vida boa, porque a 
boa morte é o fruto de uma vida boa. O que é que podeis então 
esperar, vós que amontoais crime sobre crime, o quê? Ema morte 
má: mors peccatorum péssima.

[58] 4) Escutai, meus Irmãos, a voz de vossos antecessores no mal, 
de vosso pais, de vossos amigos talvez, que, como vós, diziam querer 
salvar-se e que já no meio das chamas gritam como o mau rico: 
Cruciamur in hac flamma, - somos cruelmente atormentados nestas 
chamas.

[59] Permiti-me ainda, meus irmãos, para vossa instrução, tirar 
desse lugar de horror o amigo, o companheiro desse jovem li
bertino, o contemporâneo desse velho impudico. Sim, permiti-me, 
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jeunes et vieux, vous surtout esclaves du vice infame de 1’impureté, 
permettez-moi, dis-je, de tirer du fond des enfers le complice de vos 
crimes.

[60] Le voilà au milieu de vous tous, pécheurs, et vous surtout, 
infames partisans du vice, péchés sales de 1’impureté, le voyez-vous 
ce damné, voyez-vous sa figure converte des saletés dont il s’est 
souillé et dont vous l’avez souillé vous-mêmes.

[61] Voyez ses mains écorchées et toutes brúlantes par le châtiment 
de ses actions honteuses et de ses sales attouchemens. Voyez-vous 
ses oreilles que vous-mêmes avez souillées par vos paroles obscènes, 
ses yeux, ses narines, sa bouche qui lancent le feu et le soufre 
brülant à gros tourbillons. Voyez-vous ces serpents furieux qui le 
déchirent comme à l’envie. Voyez-vous ce dragon infernal, excité 
par la juste fureur de Dieu qui prend à tâche de déchirer ses 
membres qui ont le plus participé au crime.

[62] Voyez aussi ce jeune enfant à qui il avoit appris le mal qui, un 
fouet à la main, anime tous les monstres infernaux à le tourmenter. 
Mais écoutez aussi, pécheurs, ses cris déchirants et lamentables, car 
c’est contre vous, malheureux esclaves du péché, qu’il enrage? Viens 
malheureux, viens malheureuse, toi qui m’as précipité dans l’épou- 
vantable malheur ou je souffre d’incompréhensibles tourments.

[63] 11 me semble, mes f., vous entendre dire que vous voulez éviter 
de pareils tourmens. Mais ces flammes qui brülent dans vos coeurs, 
cet ennui, ce chagrin que vous éprouvez, ce désespoir qui suit le 
crime, ne vous annoncent-ils pas d’avance ce que vous éprouverez 
au premier jour. Vous vous convertirez, dites-vous, mais quand?

Le texte qui suit et qui est rayé de deux grands X, est le recto(R) et le 
verso(V) d’une feuille dont les deux tiers sont arrachés. La finale est en 
haut d une troisième page qui ne contient pas autre chose.

[64] R (Vous vous portez depuis longtemps, et ces flammes qui 
brúlent dans vos coeurs, cet ennui, ce chagrin que vous éprouvez, 
cet espèce de désespoir, vous annoncent par avance ce que vous 
éprouverez au premier jour. Vous vous convertirez, dites-vous, mais 
quand, à l’heure de la...)

[65] V (M’en moquant je vous insulterai? de tous ceux, mes f. qui 
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meus irmãos, jovens e velhos, vós sobretudo escravos do infame 
vício da impureza, permiti-me, digo, tirar do fundo dos infernos o 
cúmplice de vossos crimes.

[60] Ei-lo em meio de todos vós, pecadores, e vós sobretudo, par
ceiros do vício, dos pecados sujos de impureza, vedes esse 
condenado, vedes seu rosto coberto de imundícies com as quais se 
manchou e com as quais vós mesmos o sujastes?

[61] Vede suas mãos laceradas e ardentes por castigo de suas ações 
vergonhosas e dos toques indecorosos. Vedes os ouvidos que vós 
mesmos sujastes por vossas palavras obscenas, os olhos, as narinas, a 
boca que lançam fogo e enxofre ardente em grossos turbilhões? 
Vedes essas serpentes furiosas que o rasgam à porfia? Vedes essse 
dragão infernal, excitado pelo justo furor de Deus que tem por 
tarefa rasgar-lhe os membros que mais participaram no crime?

[62] Vede também esse menino a quem ensinou o mal que, de 
chicote em punho, anima os monstros infernais a atormentá-lo. 
Escutai também, pecadores, seus gritos dilacerantes e lastimáveis, 
porque é contra vós, infelizes escravos do pecado, que ele se enrai
vece! Vem, homem infeliz, vem, mulher infeliz, tu me precipitaste 
na espantosa desgraça onde sofro tormentos incompreensíveis.

[63] Parece-me, meus irmãos, ouvir-vos dizer que quereis evitar 
tormentos semelhantes. Mas essas chamas que queimam em vossos 
corações, esse aborrecimento, esse pesar que sentis, esse desespero 
que acompanha o crime, não vos anunciam de antemão o que 
sentireis no primeiro dia? Vós vos convertereis, dizeis, mas quando?

O texto que segue foi riscado por dois grandes X, é a frente “recto” (R) e o 
verso (V) de uma folha cujos dois terços foram arrancados. O final está no 
alto de uma terceira página que não contém outra coisa.

[64] R (Vós, vós carregais há muito tempo essas chamas que 
queimam em vossos corações, esse aborrecimento, esse pesar que 
experimentais, essa espécie de desespero, coisas que vos anunciam 
de antemão o que sentireis no primeiro dia. Vós vos convertereis, 
dizeis, mas quando, à hora da. . . )

[65] V (Zombando disso, vos insultarei? Tdos esses, meus irmãos, 
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renvoient leur conversion à un autre temps, meurent sans avoir eu le 
temps de la faire, et leur mort est très mauvaise: mors peccatorum 
péssima. Mais revenons à mon sujet...)

[66] Pouissions(sic) tous un jour nous voir dans le sein de la gloire 
375 que je vous souhaite. Ainsi soit-il.
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que adiam a conversão para outra oportunidade, morrem sem ter o 
tempo de fazê-la e sua morte é muito má: mors peccatorum péssima. 
Voltemos, porém, a meu assunto. . . )

[66] Oxalá possamos todos um dia ver-nos no seio da glória que a 
375 todos desejo. Assim seja.
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Statutum est omnibus hominibus semel mori, 
post hoc autem judicium.
Cest un arrêt porte contre tous les hommes de mourir, 
après quoi vient le jugement.
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2.8
CHAMPAGNAT, SERMÃO SOBRE A MORTE 

DO PECADOR (AFM 134. 13)
Segundo o autógrafo nos A. F. M. 134. 13 páginas 10 a 16 de um folheto de 16 páginas 
formato 20 x 11,30 as 9 primeiras páginas contêm um sermão sobre a Apresentação de 

Jesus no templo e a Purificação de Maria.

O texto que se vai ler compreende dois inícios de sermão sobre a morte do 
pecador. O primeiro abrange quatro páginas de escrita e detém-se bruscamente na 
primeira linha da quinta página, sem que a frase seja terminada. Após essa linha, dois 
traços sobre toda a largura da página enquadram a frase: “Consideraremos (Jesus C) 
o pecador sob diversos pontos de vista”. Trata-se aí, sem dúvida, do começo de um 
desenvolvimento logo abandonado. E somente depois do segundo traço que começa 
um texto que segue, prólogo de um segundo sermão sobre o mesmo assunto: a morte 
do pecador. Quatro pontos são anunciados, mas só o primeiro é abordado, aliás 
muito brevemente.

O texto detém-se no rodapé da página 15 com o anúncio do segundo ponto. A 
página seguinte, ( o verso da página 15) está em branco, salvo no canto do alto, à 
direita, com esta frase juntada em três fins de linha: “Meu Deus, estou/ perdido se 
não mudar/ de vida” e riscada com uma cruz de Santo André. Uma reflexão ou uma 
reminiscência, sem dúvida anotada às pressas, mas que não faz parte do texto do 
sermão.

Statutum est omnibus hominibus semel mori, 
post hoc autem judicium.
E uma sentença contra todos os homens de morrer, 
depois do que segue o julgamento.
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II faut mourir, M.f., c’est un arrêt qui a été porté contre tous les 
hommes en punition du péché. 11 faut mourir, terrible parole qui mille 
fois a porté le trouble et le désespoir dans le coeur des impies. Mais cela 
est arrêté: statutum est, tous doivent mourir: omnibus hominibus. M.f. 
qu’est [ce] qui trouble 1’impie? Est-ce la mort? Non, sans doute, c’est ce 
qui suit : le jugement: post hoc autem judiciam.

Pensez y jeunes gens qui vous disposez à (prof) vous livrer au 
libertinage pendant ce temps qui devroit être employé à se disposer à 
passer saintement le carême. Pensez [y] pères et mères, maítres et 
maitresses qui avez la faiblesse de laisser courir vos enfans et vos 
domestiques dans ces exécrables assemblées.

Pensez y surtout, malheureux qui prêtez vos maisons pour en faire 
des lieux de prostitution. Vos maisons sont des soupiaux de 1’enfer qui 
infectent 1’univer.

Je vais M.f. vous faire une peinture de ce qui ce passe à la mort du 
pécheur (et à celle du juste. Accordez moi un moment) d’attention.

Vierge Ste, refuge des pécheurs priez votre adorable fils qu’il 
dispose les coeurs de mes auditeurs.

Je viens donc, mes frères, exposer à vos yeux le spectacle d’un 
mourant. Ecoutez-le, car nous devons tous mourir: statutum est omnibus 
hominibus, semet mori, pour que ce spectacle fasse sur vous plus d’im- 
pression, mes frères, faisons une supposition. Figurez vous, mes f. que 
vous êtes arrivé à ce dernier moment, car certainement il arrivera pour 
vous et peut-être y touchez-vous déjà. Imaginez-vous donc que vous êtes 
au lit de la mort, qu’il ne vous reste que quelques heures à vivre, que vous 
éprouvez déjà ce qu’on éprouve à ce dernier moment, c’est-à-dire une 
faiblesse extrême qui vous ôte le mouvement, une inquiétude mortelle qui 
ne vous laisse aucun moment de repos, une crainte affreuse qui trouble 
l’esprit, des palpitations fréquentes d’un coeur qui se meurt, une sueur 
froide qui se répand dans tout le corps qui déjà sent le cadavre, les joues 
abatues et livides, les cheveux mouillés par la sueur de la mort, les yeux 
enfoncés, égarés et affreusement ouverts, déjà ils n’aperçoivent plus les 
objets qui sont autour de lui, une lampe à demi éteinte brúle à côté du lit. 
Des parens, des amis s’éloignent les larmes aux yeux, se parlant à voix 
basse. Le ministre de la religion s’approche, lui présente 1’image de Jésus 
Christ en lui disant: Mon cher frère, voici 1’image de votre Dieu mort en 
croix pour vous racheter et vous délivrer de la mort éternelle. A peine 
peut-il desserrer les dents pour prononcer quelques paroles mal articu- 
lées. Enfin, abandonné de tout ce qu’il a de plus cher au monde, près de 
rendre le dernier soupir, entre le ciei et 1’enfer, encore trois minutes et il 
aura paru au jugement de Dieu, sans avocat, mais seulement accompagné 
de ses bonnes oeuvres et de ses mauvaises actions.
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É necessário morrer, meus irmãos, é a sentença que foi proferida 
contra todos os homens em castigo do pecado. E preciso morrer, palavra 
terrível que trouxe mil vezes a perturbação e o desespero no coração dos 
ímpios. Mas isso está fixado: statutum est, todos devem morrer: omnibus 
hominibus. Meus irmãos, o que é que perturba o ímpio? Será a morte? 
Não, sem dúvida; é o que segue: o julgamento:por/ hoc autem judicium.

Pensem nisso, jovens que se dispõem a (prof) se entregar à 
libertinagem durante este tempo que deveria ser empregado em se 
dispor a passar santamente a quaresma. Pensem nisso, pais e mães, 
patrões e patroas que têm a fraqueza de deixar correr os filhos e os 
empregados a essas execráveis reuniões.

Pensem nisso sobretudo, infelizes, que colocam à disposição suas 
casas para fazer delas lugares de prostituição. As casas de vocês são 
respiradouros do inferno que infectam o universo.

Vou, meus irmãos, pintar-lhes um quadro do que acontece à morte 
do pecador (e à do justo). Concedam-me um momento de atenção.

Virgem Santa, refúgio dos pecadores, rogai a vosso adorável Filho 
para que disponha os corações dos ouvintes.

Acabo, portanto, meus irmãos, de expor a seus olhos o espetáculo de 
um moribundo. Ouçam-no, porque todos devemos morrer: statutum est 
omnibus hominibus, semel mori. Para que esse espetáculo faça sobre vocês 
maior impressão, meus irmãos, façamos esta suposição: Imaginem, meus 
irmãos, que chegaram ao último momento, porque com certeza, chegará 
para vocês e talvez já estejam perto. Imaginem, portanto, que estão no 
leito de morte, que apenas lhes ficam algumas horas para viver, que já 
sentem o que se experimenta nesse último momento, isto é, fraqueza 
imensa que lhes tolhe qualquer movimento, inquietação mortal que não 
lhes deixa nenhum momento de repouso, temor horrível que perturba o 
espírito, palpitações freqüentes do coração que vai morrendo, suor frio 
que pervade o corpo inteiro que já parece cadáver, as faces encovadas e 
lívidas, os cabelos empapados do suor da morte, os olhos afundados, 
vagos, horrivelmente esbugalhados, já não percebem mais os objetos que 
estão ao redor, uma lâmpada meio extinta arde ao lado da cama. Os 
parentes, os amigos afastam-se com lágrimas nos olhos, falam entre si em 
voz sumida. O ministro da religião aproxima-se, apresenta-lhe a imagem 
de Jesus Cristo, dizendo-lhe: “Meu caro irmão, eis a imagem de seu Deus 
morto na cruz para resgatá-lo e livrá-lo da morte eterna”. Mal e mal pode 
entreabrir a boca para pronunciar algumas palavras mal-articuladas. 
Enfim, abandonado de tudo quanto possuía de mais caro no mundo, 
próximo a dar o último suspiro, entre o céu e o inferno, ainda três 
minutos e terá comparecido perante o julgamento de Deus, sem 
advogado, mas apenas acompanhado das boas obras e das más ações.
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A ce demier moment, pécheurs, quel sera votre consolation? Qui 
vous rassurera? Qui vous arrachera à 1’enfer? Une confession, dites-vous, 
de votre vie passée. Je suppose que vous en ayez le temps et le jugement 
assez libre pour cela. Quelle sera votre confiance en la miséricorde de 
Dieu, vous qui avez abusé de tous les sts. avertissemens de vos pasteurs, 
de toutes les grâces que vous avez reçu et que vous comptez maintenant 
pour rien. Sera-ce Ia vue d’un... du ministre de la religion.

nous considérerons le pécheur sous plusieurs points de vue

Je vais, mes f. vous faire la peinture de ce qui se passe à la mort du 
pécheur. Nous verrons d’abord quel usage il a fait de la santé; quel usage 
il fait des premiers instants de la maladie; comment il se comporte dans 
le progrès du mal et enfin quel est son désespoir à l’heure de la mort. 
Accordez-moi votre attention, je ne serai pas long. Esprit St votre 
lumière, et vous Vierge Ste votre assistance.

D’abord quel usage ce pécheur a-t-il fait de la santé.
II a employé à amasser du bien par d’infames usures, par des 

rapines, des voles, en un mot par toutes sortes de voies injustes. 11 a 
employé, ou plutôt, disons mieux, il a ruinée en se livrant à l’ivrognerie, 
aux déboches, aux intempérances et au crime infame contre la ste 
vertu de pureté. Pas un jour oü il n’ait commis un grand nombre de 
péchés, soit par pensées, soit par paroles, actions et omissions. 
Maintenant qu’il est étendu dans ce lit de mort il ne commet plus de 
péché parce qu’il n’a plus la force de le commettre. Combien de fois n’a- 
t-il pas tourné en ridicule ceux qui faisoit mieux leur salut que lui.

Depuis de longues années il ne se confessoit plus ou s’il se 
confessoit, c’étoit sans envie de changer de vie, sans un ferme propos de 
s’amander, en un mot sans contrition et par là profanam les sacremens. 
Plus Dieu lui donnoit du bien, plus il faisoit éclater son ingratitude. Dieu 
lui donnoit-il une bonne récolte, en la recueillant, loin d’empêcher ses 
ouvriers de se livrer au libertinage, il étoit le premier à leur donner 
l’exemple d’un libertinage plus éfréné. Mon Dieu quelle vie!

Voyons maintenant quel usage il fait des premiers instants de sa 
maladie.

mon Dieu je suis
perdu si je ne change
point assez de vie
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Nesse último momento, pecadores, qual será a consolação de vocês? 
Quem lhes dará garantia? Quem os arrancará do inferno? Uma confis
são, dizem vocês, da vida passada. Suponho que tenham tempo e o juízo 
bastante livre para isso. Qual será sua confiança na misericórdia de Deus, 
vocês que abusaram de todas as santas advertências dos pastores, de 
todas as graças que receberam e que agora consideram como nada. Será 
a vista de um. . . do ministro da religião?

consideraremos o pecador sob diversos pontos de vista

Vou, meus irmãos, descrever-vos o que acontece na morte do 
pecador. Veremos, em primeiro lugar, o uso que fez da saúde; que uso fez 
dos primeiros instantes da doença; como se comporta com o progresso 
do mal e enfim qual é o desespero na hora da morte. Concedam-me 
atenção, não me demorarei. Espírito Santo, vossa luz e vós, Virgem Santa, 
vosso auxílio.

Em primeiro lugar, que uso esse pecador fez da saúde?
Empregou-a para ajuntar bens através de usuras infames, por meio 

de rapinas, roubos, numa palavra, por toda espécie de vias injustas. 
Empregou-a, ou antes, digamos melhor, a arruinou entregando-se à 
bebedeira, à devassidão, às intemperanças e ao crime infame conta a 
santa virtude da pureza. Não passou um dia sem que tenha cometido um 
grande número de pecados, seja por pensamentos, seja por palavras, 
ações e omissões. Agora que está estendido no leito de morte, não 
comete mais pecado porque não tem mais a força para cometê-lo. 
Quantas vezes não ridicularizou aos que procuravam salvar-se melhor do 
que ele?

Desde longos anos não se confessava mais, ou se se confessava era 
sem desejo de mudar de vida, sem firme propósito de emenda, numa 
palavra, sem contrição e, com isso, profanando os sacramentos. Quanto 
mais favores Deus lhe concedia, tanto mais fazia aparecer sua ingratidão. 
Deus lhe dava uma boa safra: na colheita, longe de impedir os 
trabalhadores de se entregarem à libertinagem, era o primeiro a dar-lhes 
o exemplo de devassidão desenfreada. Meus Deus, que vida!

Vejamos agora que uso fez dos primeiros instantes de sua doença.

meu Deus, estou
perdido se não mudar
de vida.
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Mors peccatorum péssima
La mort du pécheur est très funeste.

C’est une vérité que l’Esprit-Saint nous apprend par la bouche du 
roi prophète et que 1’expérience de chaque jour ne confirme que trop.

5 Touché du triste sort de tant de pécheurs qui, après avoir croupi toute 
leur vie dans le péché, périssent misérablement. Je veux, avec le secours 
de Dieu, en leur montrant combien la mort du pécheur est terrible, les 
exciter à changer de vie en voyant le bonheur que goutent les justes à 
leur demier moment.
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2.9
SERMÃO SOBRE A MORTE DO PECADOR

Segundo o autógrafo nos A. F. M. 134. 09 
sobre uma folha de formato 19,30 x 14

Conforme o próprio autor o afirma, propõe-se, no texto que segue, descrever, 
cada uma por sua vez, a morte do pecador e a do justo, mas detém-se no início da 
segunda parte da qual riscou mesmo a introdução. Embora trate do mesmo assunto, 
o texto difere do precedente pelas idéias, até mesmo no estilo. A escrita parece, no 
entanto, ser bem a de M. Champagnat. Trata-se então de uma cópia muito fiel de 
um autor que, aliás, não foi possível identificar? Não será, pelo contrário, um 
exercício feito no seminário? Mas como, neste caso, justificar a ausência da segunda 
parte? Na impossibilidade de pronunciar-se por uma ou outra alternativa, apenas 
resta tomar o texto tal como se apresenta. Tanto melhor se dá nuanças um pouco 
diferentes sobre a personalidade do autor, mas que todavia convém tomar com 
circunspeção.

Mors peccatorum péssima
A morte do pecador é muito funesta.

É uma verdade que o Espírito Santo nos ensina pela boca do rei 
profeta e que a experiência de cada dia nos confirma muitas vezes. Fico 

5 comovido pela triste sorte de tantos pecadores que, depois de terem-se 
atolado no pecado, perecem miseravelmente. Quero, com a graça de 
Deus, ao mostrar-lhes quanto a morte do pecador é terrível, excitá-los a 
mudar de vida ao verem a felicidade de que gozam os justos em seu 
último momento.
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C’est pareillement ce que nous enseigne l’Esprit-St par la bouche du 
même prophète-.Preciosa in conspectu domini mors sanctorum ejus. La 
mort du juste est précieuse aux yeux du Seigneur.

Et c’est aussi ce que je veux vous démontrer en peu de mots. Mais 
pour faciliter votre attention je diviserai en deux points ce petit discours. 
Dans le premier je montrerai combien la mort de celui qui vit dans le 
péché est à craindre ; dans le second, au contraire, combien la mort du 
juste est paisible et consolente.

Daignez, je vous prie, m’honnorer de votre favorable attention; 
Esprit-St vous à qui seul appartient de convertir les pécheurs, parlez à 
leurs coeurs tendis que ma voix frappera leurs oreilles.

C’est ce que nous obtiendrons par 1’intercession de Marie: Ave 
Maria.

Tous les hommes craignent grandement d etre enlevé subitement de 
ce monde cependant une mort subite n’est point à craindre pour qui y 
est préparé d’avance, aussi 1’Eglise honnore-t-elle du nom de saint 
plusieurs de ceux qui ont été enleves de ce monde en un moment. Mais 
la mort du pécheur, subite ou non, est le plus grand des malheurs: Mors 
peccatorum péssima. Le pécheur, sans s’arrêter aux menaces que Dieu lui 
fait, sans, dis-je, reflexir sur les avertissements les plus exprets que 
l’Esprit-St a révélés aux prophètes qui nous les ont transmis, passe sa vie 
avec autant de tranquilité que s’il pouvoit à son gré disposer de la mort 
ou s’il savoit en révélation qu’il n’en seroit pas surpris.

Néanmoins devroit-il trembler en voyant les morts subites si fré- 
quentes et c’est presque toujours les pécheurs qui sont ainsi surpris, car, 
comme dit le prophète royal, les hommes de sang n’arrivent pas à la moitié 
de leurs jours ps. 54, v. 24. (Car) les uns sont surpris par une inondation 
soudaine, les autres par un ambrasement imprévu, ceux-ci, victimes de 
l’envie, meure par le fer, ceux-là par le poison, celui-ci est écrasé par le 
tonnerre, celui-là par la chute d’un édifice, d’autres, après s’être couché en 
bonne santé, sont trouvés morts dans leur lit, d’autres encore, sont saisis 
de la mort au milieux d’un repas, d’autres enfin, et en plus grand nombre, 
sont frappés dans leurs actions ciminelles comme Baltazard. Tous ces 
exemples sont autant de voix qui crient au pécheur: malheureux tu peux 
avoir le même sort et tu ne trembles pas? tu vis dans le désordre et tu ne 
songes pas que comme les autres tu peux être surpris? N’est tu pas de 
même nature que les autres? N’est ce pas pour toi principallement 
pécheur que notre divin Sauveur, plein de bonté pour nous a dit: Et vos 
estote parati: quia qua hora non putatis Filius hominis veniet - Soyez prets 
car vous ne savez pas à quelle heure le Fils de 1’homme viendra, en St. Luc, 
c.12, v.40, et ailleurs: il viendra comme un voleur.
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É igualmente o que nos ensina o Espírito Santo pela boca do 
profeta: Preciosa in conspectu Domini mors sanctorum ejus. A morte do 
justo é preciosa aos olhos do Senhor.

É o que pretendo também demonstrar-lhes em poucas palavras. A 
fim de facilitar-lhes a atenção, dividirei esta breve palestra em dois 
pontos. No primeiro, mostrarei quanto é de se temer a morte de quem 
vive no pecado. No segundo, pelo contrário, quão pacífica e consoladora 
é a morte do justo.

Dignem-se, peço-lhes, de honrar-me com sua benévola atenção. 
Espírito Santo, vós a quem compete converter os pecadores, falai-lhes ao 
coração enquanto minha voz lhes toca os ouvidos.

Conseguiremos isso pela intercessão de Maria:Are, Maria.

Todos os homens receiam muito serem levados subitamente deste 
mundo, contudo, uma morte súbita não deve ser receada por quem está 
preparado para ela de antemão, é assim que a Igreja honra com o nome 
de santo a vários dos que foram levados deste mundo de repente. A morte 
do pecador, no entanto, súbita ou não, é a maior das desgraças: Mors 
peccatorum péssima. O pecador, sem deter-se perante as ameaças que 
Deus lhe faz, sem, digo eu, refletir sobre as advertências mais expressas 
que o Espírito Santo revelou aos profetas que no-las transmitiram, passa a 
vida com tanto maior tranqüilidade como se pudesse prever a seu talante 
dispor da morte ou como se soubesse, por revelação, que não será 
surpreendido por ela.

Não deveria ele, entretanto, tremer ao ver as mortes repentinas tão 
freqüentes, e é quase sempre assim que os pecadores são surpreendidos, 
porque, como diz o profeta real, os homens sanguinários não chegam à 
metade de seus dias (sl 54, v. 24). Porque uns são surpreendidos por uma 
súbita inundação, outros por um incêndio imprevisto. Estes vítimas da 
inveja, morrem pela espada, aqueles pelo veneno. Este é fulminado pelo 
raio, aquele pela queda de um prédio. Alguns, depois de terem deitado 
com boa saúde, são encontrados mortos na cama. Outros ainda, são 
surpreendidos pela morte durante uma refeição. Outros, enfim, em 
número maior, são golpeados em suas ações criminosas, como Baltasar. 
Todos esses exemplos são como tantas vozes que clamam ao pecador: 
infeliz, você pode ter a mesma sorte e não teme? Vive na desordem e não 
pensa que, como os demais, pode ser surpreendido? Não é você da 
mesma natureza do que eles? Não é por você principalmente, pecador, 
que nosso divino Salvador, cheio de bondade para conosco, disse: Et vos 
estote parati: quia qua hora non putatis Filius hominis veniet - Estejam 
preparados porque não sabeis a que hora virá o Filho do homem (em S. 
Lucas, c. 12,v. 40), e alhures: virá como um ladrão?

143



55

60

65

70

75

80

85

90

Malgré tous ces divins avertissements le pécheur croit qu’il peut 
persévérer tranquillement dans ses habitudes criminelles, que la mort ne 
l’y surprendra pas, qu’il aura le temps de se convertir, c’est-à-dire qu’il 
croit pouvoir faire mentir la vérité éternelle.

Qu’arrivera-t-il, M.E écoutez-le, gravez-le dans votre mémoire, vous 
tous qui êtes ici présents. Si le pécheur est enlevé par une mort subite, il 
est évident qu’il n’y a point de salut pour lui, mais qu’il est comme le 
mauvais riche, ensevelie dans les enfers.

Mais que fauril penser de celui qui a été enlevé de ce monde par 
une fièvre violente après trois ou quatre jours de souffrances, supposé 
même qu’il ait eut le jugement bien sain, écoutez-le et réveillez, s’il vous 
plait, votre attention, car, écrit le St-Esprit qui parle par 1’organe de 
Salomon dont je vais vous citer les paroles mêmes sans y rien ajouter: 
Pour vous qui avez méprisé mes offres, mes instructions, mes menaces, 
pour vous dis-je, à qui nous ne cessons, de cette chaire de vérité, du 
sacré tribunal de la pénitence, de vous exhorter à changer de vie, de 
n’être plus ni médisant, ni calomniateur, ni ivrogne, ni avare, ni 
orgueilleux, lorsque le malheur qui vous attend sera arrivé je me rirai de 
votre infortune, j’aurai mon tours, je mépriserai vos prières, je me 
moquerai de vos malheurs, j’insulterai à vos vains regrets, c’est-à-dire 
que Dieu vous traitera en ennemis irrités: Ego quoque in interitu vestro 
ridebo et subsanabo (Prov. 1,26)

Mais quand sera-ce que Dieu se mocquera du pécheur? ce ne sera 
point quand il jouira d’une bonne santé, ce sera in interitu, à la mort. 
Oui, pécheur, c’est là que Dieu t’attend, c’est à ce moment fatal et si 
redoutable au genre humain que le Seigneur veut avoir son tour, in 
interitu vestro ridebo. Pécheur ingrat que feras-tu alors? que deviendras- 
tu? à qui auras-tu recours? Sera-ce aux hommes? mais tes plus fidèles 
amis en pleurs autours de toi, loin de te pouvoir protéger la vie d’un seul 
instant, ne peuvent apporter à tes douleurs aucun soulagement.

Mais encore, à qui t’adresseras-tu? au ministre de la pénitence pour 
être absous de tes péchés? mais qui pourra t’absoudre, ayant pour juge 
implacable un Dieu irrité? qui pourra t’assurer que Dieu te pardonne? 
tendis que l’Esprit-St assure que (?) quand ce que le pécheur craint lui 
sera arrivé, c’est-à-dire la mort. II invoquera le Seigneur, mais il ne sera 
point exaucé:(invocabit) Tunc invocabunt me, et non exaudiam (Prov. 1.28)

11 se levera de grand matin pour me chercher, mais il ne me trouvera 
pas: Mane consurgent, et non invenient me (id). En voici la cause et c’est 
encore même Esprit-St qui nous 1’apprend dans Proverbes du roi 
Salomon: Eo quod exosam habuerint disciplinam, et timorem Domini non 
susceperint (ibid.29) parce qu’ils ont eu en horreur ma doctrine et qui 
n’ont point acquis la crainte du Seigneur. Comment donc le ministre des
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Apesar de todas essas divinas advertências, o pecador acredita que 
pode perseverar tranqüilamente em seus hábitos criminosos, que a morte 
não o surpreenderá, que terá tempo para converter-se, isto é, acredita 
poder fazer mentir a verdade eterna.

O que acontecerá, meus irmãos, escutem, e gravem na memória, 
vocês todos aqui presentes. Se o pecador for levado por morte súbita, é 
evidente que não há salvação para ele, mas que à semelhança do mau 
rico, será sepultado no inferno.

E, no entanto, o que se deve pensar daquele que foi levado deste 
mundo por febre violenta, depois de três ou quatro dias de sofrimento, 
supondo mesmo que tenha tido o juízo bem são? Ouçam-no e despertem, 
por obséquio, a atenção, porque, escreve o Espírito Santo que fala por 
intermédio de Salomão de quem vou citar as palavras textuais sem nada 
acrescentar. Para vocês que desprezaram meus oferecimentos, instruções, 
ameaças, para vocês digo eu, a quem não cessamos, do alto deste púlpito 
de verdade, no sagrado tribunal da penitência, de exortá-los à mudança de 
vida, de não serem mais maldizentes, nem caluniadores, nem beberrões, 
nem avarentos, nem orgulhosos, quando a desgraça que os espera chegar, 
rir-me-ei do infortúnio de vocês, chegará minha vez, desprezarei as orações 
de vocês, e zombarei das desgraças de vocês, não tomarei em consideração 
seus vãos arrependimentos, isto é, que Deus os tratará como inimigo 
irritado. Ego quoque in interitu vestro ridebo et subsanabo (Prov. 1,26).

Quando será então que Deus zombará do pecador? Não acontecerá 
quando este gozar de boa saúde, mas in interitu, na morte. Sim, pecador, 
é então que Deus o espera, é nesse momento fatal e tão temível para o 
gênero humano que o Senhor quer ter sua vez, in interitu vestro ridebo. 
Pecador ingrato, que fará você então? o que acontecerá com você? a 
quem vair recorrer você? Será aos homens? Mas seus amigos mais fiéis, 
em choro em volta de você, longe de poderem proteger-lhe a vida por 
um só instante, não podem trazer nenhum alívio às dores de você. Ainda 
a quem se dirigirá você? Ao ministro da penitência para ser absolvido de 
seus pecados? Mas quem poderá absolver você que tem por juiz um 
Deus irritado? Quem poderá garantir a você, que Deus lhe perdoa, se o 
Espírito Santo assegura que quando aquilo que o pecador teme lhe 
sucederá, isto é, a morte, invocará o Senhor, mas não será atendido? 
(invocabit) Tunc invocabunt me, et non exaudiam (Prov. 1, 28).

Levantar-se-á de manhã cedo para me procurar, mas não me 
encontrará: Mane consurgent, et non invenient me (id). Eis aqui a causa e 
é ainda o mesmo Espírito Santo que nos ensina nos Provérbios do rei 
Salomão: Eo quod exosam habuerint disciplinam, et timorem Domini non 
susceperint (ibid. 29) porque tiveram horror a minha doutrina e não 
adquiriram o temor do Senhor. De que maneira, pois, o ministro dos 
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autels pourroit vous promêttre le pardon vu que Dieu vous condamne? 
Comment, dis-je, pourroit-il vous arracher aux flammes de l’enfer, tendis 
que Dieu vous y precipitera? Non le ministre du Seigneur ne le peut, car 
tout son pouvoir (est su) vient immédiatement de (Dieu) Jésus Christ.

Mais, dira-t-on peut-être, il n’est aucun pécheur qui ne soit absout à 
son dernier moment. Mais qu’importe ce que fait le ministre, si le maitre 
ne le ratifie pas le pécheur lui-même n’est-il pas persuadé du contraire? 
n’en n’est il pas alarmé? ne fait-il ces desperantes reflexions? le prêtre 
vient de m’absoudre et Dieu ne vient-il pas de me condamner? J’ai reçu 
les derniers sacrements, n’est-ce point un énorme sacrilège que je viens 
encore de commêttre?

Si la maladie ne fut venue il est comme certain que j’aurois encore 
persévéré dans le désordre vu 1’habitude que j’ai contractée. C’est le 
péché qui me quite et non moi qui quitte le péché. J’ai tout lieu de 
craindre que ma conversion ne soit pas plus sincère aujourd’hui que tant 
d’autres fois.

Sans cette maladie, ce jour auquel j’ai reçu les sacrements, ce jour 
oü je vais peut-être rendre le dernier soupir, ce jour, dis-je, oü Dieu va 
me juger, ce moment même oü je vais paroitre devant (mon juge) celui 
qui sait tout, n’est-il pas remarquable par de nouveaux traits 
d’ingratitude dont je me seroit rendu coupable? Si cela est, comment me 
pardonnera-t-il, lui qui sait ce que j’aurois fait si j’eusse encore vécu.

A toutes ces tristes réflexions ajoutez une entière connoissance des 
fautes qu’on ne se reprochoit pas ou qu’on traitoit de minutie, car 
comme nous 1’apprend l’Eccl. ch.41, (Ecclésiastique, 41,3): O mors, 
bonum est judicium - O mort, ton jugement est droit et plein d’équité. 
C’est que les préjugés qui nous aveuglent finissent oü la mort commence. 
Cependant on rappelle au mourant tout ce qui est le plus capable 
d’exciter la confiance en Dieu, on lui rappelle son titre de chrétien, la 
sang de Jésus Christ répendu sur la croix pour laver nos péchés, les 
sacrements qu’il a reçu si souvent, les messes qu’il a entendues, en un 
mot toutes les bonnes oeuvres qu’il a faites, mais on ne reflexit pas que 
c’est à un pécheur mourant qu’on parle et non à un juste ou a un 
pécheur dont la conversion a précédée la maladie. Et d’abord le titre de 
chrétien n’est pas pour le pécheur mourant un sujet de consolation: 
premièrement parce qu’il a porté le nom de chrétien sans en remplir les 
devoirs et sans en professer la doctrine ; secondement par ce qu’íl a 
même rougit de porter ce glorieux nom.

Le sang de Jésus Christ répendu pour laver nos péchés ne sauroit 
non plus ranimer sa confiance, par ce qu’il l’a cent fois profanné en 
recevant indignement les sacrements de pénitence et d’eucharistie, car 
s’il a reçu le sacrement de pénitence cela a été sans contrition, sans 
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altares podería prometer-lhes o perdão, visto que Deus os condena? 
Como, digo eu, poderia arrancá-los das chamas do inferno, quando Deus 
lá os precipita? Não, o ministro do Senhor não pode, porque todo o 
poder dele (sabe-se) vem imediatamente de (Deus) Jesus Cristo.

Talvez, dir-se-á, não há nenhum pecador que não seja absolvido no 
último momento. No entanto, o que importa aquilo que faz o ministro, 
se Deus não o ratifica? O pecador mesmo não está persuadido do 
contrário? Não se alarma com isso? Não faz estas reflexões 
desesperadoras: O Padre acaba de me absolver e Deus não vem 
condenar-me? Recebi os últimos sacramentos, não será um enorme 
sacrilégio que acabo ainda de cometer?

Se a doença não me tivesse sobrevindo, é certo que teria ainda 
perseverado na desordem, devido ao hábito que contraí. É o pecado 
que me deixa e não eu quem deixa o pecado. Tenho toda a razão de 
temer que minha conversão não seja mais sincera hoje como em tantas 
outras vezes.

Sem esta doença, este dia em que recebi os sacramentos, este dia 
em que vou talvez dar o último suspiro, este dia, digo eu, em que Deus 
irá me julgar, neste momento mesmo em que vou comparecer perante 
(meu juiz) aquele que sabe tudo, não será notável por novos atos de 
ingratidão de que me tornei culpável? Se isso for assim, como me 
perdoaria, ele que sabe o que eu teria feito se tivesse vivido ainda?

A todas essas tristes reflexões acrescentem o pleno conhecimento 
das faltas de que não se acusava ou que tratava como minúcias, porque 
como nos ensina o Ecl. cap. 41, (Eclesiástico, 41,3): O mors, bonum est 
judicium - O morte, teu julgamento é reto e cheio de equidade. Acontece 
que os preconceitos que nos cegam acabam lá onde a morte começa. 
Entretanto, recorda-se ao moribundo tudo o que é mais capaz de excitar 
nele a confiança em Deus, lembra-se-lhe o título de cristão, o sangue de 
Jesus Cristo derramado na cruz para lavar nossos pecados, os 
sacramentos que recebeu tantas vezes, as missas a que assistiu, numa 
palavra, todas as boas obras que fez, mas não se reflete que se fala a um 
pecador moribundo e não a um justo ou a um pecador cuja conversão 
precedeu a doença. E, em primeiro lugar, o título de cristão não é para o 
pecador moribundo um motivo de consolação: primeiramente, porque 
levou o nome de cristão sem cumprir os deveres e sem professar a 
doutrina correspondentes; em segundo lugar, porque se envergonhou de 
levar esse nome glorioso.

O sangue de Jesus Cristo derramado para lavar nossos pecados não 
seria capaz também de reanimar sua confiança, porque o profanou 
centenas de vezes ao receber indignamente os sacramentos da penitência 
e da eucaristia, porque se recebeu o sacramento da penitência isso foi 
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amandement et sans envie de se corriger. Comment se rassurer ayant 
fréquenté les sacrements en de pareilles dispositions. Au seul mot de 
messe entendu se retracent à son esprit toutes les irrévérences qu’il a 
commise dans le lieu saint, toutes les distractions volontaires qu’il y a eu, 
toutes les parties de plaisirs qu’il y a projetées, tous les rendez-vous et les 
scandales qu’il y a donnés. S’il a fait quelque bonne oeuvre, cela a été par 
hypocrisie et non par amour de Dieu. Rien de tout cela ne peut donc 
exciter sa confiance.

Si un confesseur 1’engage à espérer en la miséricorde divine, les 
écritures semblent le contredire ouvertement: Vocavi et renuistis... Ego 
quoque in interitu vestro ridebo et subsanabo

Ce que racontoit un fameux missionnaire peut ici trouver place. II 
faisoit mission dans une ville ou il convertí un jeune cavalier fort 
débauché. A deux ou trois ans de là, faisant mission ailleurs, on vint le 
(trouver) prier d’aller confesser dans une auberge un gentilhomme 
étranger qui étoit fort malade. D’abord ils se reconnurent: Eh bien mon 
cher fils, dit le Père, ou en sommes nous? avez-vous persévéré, gardé ce 
que vous aviez promis à Dieu? - Non, mon Père , reprit le cavalier, je 
suis retombé et je suis tel et plus mauvais qu’auparavant, aussi ne crois-je 
plus qu’il y ait pour moi de miséricorde, j’en ai trop abusé. Le vertueux 
missionnaire lui disant avec bonté tout ce qui peut exciter la confiance, 
- Ah, mon Père, lui répôndit-il, ce que vous me dites est bien contraire à 
ce que je vous ai (disiez) entendu dire si souvent en chaire et au 
confessionnal. Là vous prêchiez 1’Evangile, ici vous me trompez, vous me 
flattez, mais Dieu qu’on ne peut ni flatter, ni séduire va me rendre selon 
mes oeuvres.

Voilà ce que vous direz un jour, pécheurs, si vous ne changez 
promptement de vie, si vous ne cessez de fréquenter telle et telle companie, 
si vous [ne] mêttez un frein à votre langue, en un mot si vous ne reformez 
toute votre conduite. Mes chers frères, prenez en main vos propres intérêts. 
Epargnez-vous des regrets inutiles et des remords étemels. Faites que votre 
conversion précède de quelques jours votre demière maladie, et pour cela, 
convertissez-vous dès à présent, parce que le Fils de l’Homme viendra 
comme un voleur, et par là vous mériterez de gouter les douceurs, en un 
mot d’éprouver ce que éprouvent les justes à votre dernier moment.

(Et c’est ce qui va faire le sujet de ce dernier point; daignez réveiller 
votre attention.)
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sem contrição, sem emenda e sem vontade de se corrigir. De que maneira 
ter confiança depois de freqüentar os sacramentos com tais disposições! 
À única palavra “ouvir missa”, perpassam-lhe pela mente todas as 
irreverências cometidas no lugar santo, todas as distrações voluntárias 
que teve aí, todos os divertimentos projetados, todos os encontros e os 
escândalos que aí deu. Se fez alguma boa obra, isso foi por hipocrisia e 
não por amor de Deus. Nada de tudo isso pode, portanto, excitar-lhe a 
confiança.

Se um confessor o anima a esperar na misericórdia divina, as 
Escrituras parecem contradizê-lo abertamente: Vocavi et renuistis. . . Ego 
quoque in interitu vestro ridebo et subsanabo.

O que narrava um famoso missionário pode vir a calhar aqui. 
Pregava missão numa cidade em que converteu um jovem cavalheiro 
muito devasso. Dois ou três anos depois, pregando missões em outro 
lugar, vieram pedir-lhe para ir confessar, num albergue, um forasteiro 
que estava muito doente. De início se reconheceram: Pois bem, meu caro 
filho, disse o Padre, em que pé estão as coisas? Você perseverou, 
guardou o que tinha prometido a Deus? - Não, meu Padre, respondeu o 
cavalheiro, recaí e sou como e pior do que antes, dessa forma, acredito 
que não haja mais misericódia para mim, porque abusei demais. O 
virtuoso missionário dizia-lhe, com bondade, tudo o que pudesse excitar- 
lhe a confiança. - Ah, meu Padre, respondeu-lhe, o que me diz é bem o 
contrário do que o ouvi dizer tantas vezes no púlpito e no confessionário. 
Aí o senhor pregava o Evangelho, aqui me engana, me adula, mas Deus, 
a quem não se pode adular nem seduzir, vai retribuir-me segundo minhas 
obras.

Eis o que dirão um dia, pecadores, se não mudarem prontamente 
de vida, se não cessarem de freqüentar tal e tal companhia, se não 
puserem um freio à língua, numa palavra, se não reformarem todo seu 
procedimento. Meus caros irmãos, tomem a peito seus interesses. Pou
pem-se pesares inúteis e remorsos eternos. Procedam de tal modo que a 
conversão preceda de alguns dias sua última doença e, para isso, conver- 
tam-se desde já, porque o Filho do Homem virá como um ladrão, e com 
isso merecerão gozar das doçuras, em suma, provar o que experimentam 
os justos em seu último momento.

(É o que vai constituir o assunto do último ponto; dignem-se 
despertar a atenção)
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