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PROLOGO
Esta publicação dos Cadernos Maristas se apresenta de maneira um 

pouco diferente dos números anteriores. À exceção do resto dos Sermões do 
P. Champagnat, este número se concentra sobre um único assunto, desta vez: 
o P. Courveille.

Essa modificação se impôs, por assim dizer, pelas circunstâncias seguin
tes: um artigo dessa natureza, do Ir. A. Lanfrey, não pode ser dividido em pe
daços, cuja publicação se estendería por diversos números, mas deve estar 
todo inteiro num só para se poder acompanhar bem o desenrolar do pensa
mento. Por outro lado, já que se trata inteiramente do P. Courveille, pareceu 
bem recordar os acontecimentos de sua vida que nos são conhecidos para ter
mos uma idéia mais viva da personagem. Enfim, visto tratar-se da Carta de 4 
de junho de 1826, pareceu-nos quase indispensável transcrever-lhe o texto e 
não obrigar o leitor a procurá-lo alhures. Havendo assim suficiente matéria 
para preencher as páginas deste número, a ocasião parecia propícia para nos 
restringirmos somente a esse tema a fim de possibilitar ao leitor o aprofunda
mento do estudo do Ir. André Lanfrey e, como ele mesmo deseja, de lhe en
viarmos a apreciação.

I.P.S.
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COURVEILLE JEAN-CLAUDE 
1786-1866

Curriculum vitae, conforme Coste e Lessard, Origines Maristes, vol. IV, pp. 
253-256.

1787, 15 de março: nascimento, em Usson-en-Forez (Loir). Durante a Revo
lução, seus pais escondem em casa a estátua milagrosa de Nossa Senho
ra dc Chambriac, perante a qual ele vem rezar.

1797, apanha a varíola que lhe deixa lesões corneanas e lhe impede o estudo 
normal.

1805, 26 de abril: falecimento de seu pai.

1809, é curado da cegueira na catedral do Puy-en-Velay, e, no ano seguinte, 
decide consagrar-se ao serviço de Maria.
Parece que fez então, no ano letivo dc 1810-11, uma tentativa no semi
nário menor de Vcrrières, prosseguindo depois os estudos provavel
mente com o tio, Mathieu Beynicux, pároco de Apinac.

1812, 15 de agosto: na mesma catedral dc Puy, imprime-se nele a certeza de 
que a Virgem Maria deseja uma sociedade levando seu nome, e essa 
“revelação do Puy'' será o primeiro ponto de partida da história da So
ciedade dc Maria.
Na festa dc Iodos os Santos desse ano, entrou na Filosofia, no Seminá
rio Maior do Puy, onde começou, no ano seguinte, a Teologia.

1814, na primavera, ao pedir cartas dimissórias para a tonsura, c reclamado 
pela diocese de Lião à qual pertence sua paróquia natal, depois da 
Concordata.
Na resta dc Iodos os Santos, Courvcille entra no Seminário Santo Iri- 
neu, de Lião, onde cursou succssivamcnte o 2.° e o 3.° ano de Teologia. 
Nesse ano letivo, comunica progressivamente a Lticnne Déclas a idéia 
da Sociedade e recebe a adesão dele.

1815, consegue outros seguidores (inclusive Marcelino Champagnat). 
Courveillc os afervora ao longo de frequentes reuniões. Antes do fim 
do ano escolar dc 1815-16, faz-lhes assinar um formulário de compro
misso.
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PRÓLOGO

1816, 6 de abril: recebe a tonsura e as ordens menores; no dia seguinte, é or
denado subdiácono;
21 de julho: ordenado diácono;
22 de julho: ordenado sacerdote;
23 de julho: primeira missa em Nossa Senhora de Fourvière, onde dis

tribui a comunhão a seus companheiros.
No outono desse ano, é nomeado vigário de Verriéres; fez vir sua mãe 
que morreu pouco depois.
Parece que já planeja uma Ordem Terceira dos Maristas.
Dom Bochard, não conseguindo conquistá-lo para seus projetos, fá-lo 
transferir.

1817, 20 de agosto: nomeado vigário de Rive-de Gier, depois da nomeação 
sem efeito para Bourg-Argental.
Nos dois anos de estada em Rive-de-Gier, vê-se que está preocupado 
com os diversos ramos do projeto marista, mantendo-se em contato 
com os padres Colin, em Cerdon, comprando, em co-propriedade com 
o P Champagnat, a primeira casa dos Irmãos, em La Valia, e decidindo 
um certo número de professoras, reunidas pelo P. Lancelot, pároco de 
Rive-de-Gier, a se tornarem Irmãs de Maria, enquanto, em Saint-Clair, 
se forma outro grupo de professoras que também adere a ele.

1819, l.° de outubro: nomeado cura ecônomo de Epercieux, perto de Feurs; 
ali fica cerca de 5 anos, continuando a dirigir suas religiosas, enviando 
até Marie Jotillon, de Cerdom, a Saint-Clair para ajudar a escola cm di
ficuldades, reunindo dois Irmãos em Epercieux c abrindo com eles 
uma escola, em Feurs. Ao clero dos arredores se apresenta como o su
perior geral dos supostos Irmãos de La Valia, com agentes em Cerdom, 
Dauphiné e alhures.
A parte que tomou nas diligências em favor da Sociedade é mal conhe
cida e controvertida, especialmente quanto às cartas para Roma, mas é 
certo que a de 25 de janeiro de 1822 foi assinada por ele e pelos dois 
padres Colin. E a ele que, conseqüentemente, é dirigida a resposta pon
tifícia, cujo original guarda por algum tempo, tirando cópias, até que os 
padres Colin Iho retiram devido ao uso imprudente que fazia.

1824, 12 de maio: depois da chegada a Lião de Dom De Pins, o P. Courveille 
é autorizado a se juntar ao P. Champagnat, a pedido deste, para ajudá- 
lo na obra dos Irmãos, e compra, no dia seguinte, em co-propriedade 
com ele, o terreno sobre o qual se construirá 1’Hermitage. Desde então, 
se apresenta como superior geral dos Irmãos, dá-lhes uma regra, redige 
um prospeto impresso e toma as providências para a fundação de uma 
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escola em Charlieu; mas o bispado, que considera sempre o P. Cham- 
pagnat como “Fundador principal” dos Irmãos, procura moderar-lhe o 
zelo.
E provável que durante a construção da nova casa tenha ficado em La- 
valla para cuidar dos Irmãos e dos noviços não ocupados nos traba
lhos, mas não se tem certeza.

1825, maio: terá descido para a nova casa com os Irmãos.
Nas férias, procura ser eleito superior geral.
Durante a doença do P Champagnat, dirige a casa.

1826, durante o restabelecimento do P Champagnat, provoca a visita canôni
ca de Dom Cattet.
Em maio, faltando aos bons costumes, é obrigado a sair e se refugia na 
Trapa de Aiguebelle, de onde escreve uma carta aos Irmãos de 
l’Hermitage para ser readmitido. Colin, Terraillon e Champagnat lhe 
respondem: Que fique onde está, visto que lá se acha bem.
Visto que essa tentativa falhou e o arcebispado não o considerou mais 
“persona grata”, viu-se constrangido a deixar a diocese de Lião, depois 
de morar algum tempo em Condrieu.
Não conseguiu ser aceito em Belley.
Depois de obter o “celebret” de Dom Bigex, em Chambéry, fixa-se na 
diocese de Grenoble. Fica algum tempo em Saint-Clair, de onde vem re
solver seus assuntos financeiros com M. Champagnat, em Chavanay, es
tabelecendo-se depois na abadia de Saint-Antoine. Lá tenta fundar uma 
comgregação de Irmãos, atraindo dois Irmãos de 1’Hermitage (talvez An- 
toine e Dominique, cf. Avit, Annales de 1’Institut, vol. I, p. 66). Esses 
não ficam muito tempo, e a tentativa fracassa ao cabo de dois anos.
Não podendo enfrentar seus compromissos, Courveille se retira e, de
pois de longo roteiro em França, fixa-se em Apinac onde possui pro
priedades.
Depois de nova e mais grave questão de costumes, deve deixar rapida
mente o local e ir à diocese de Bourges. E nomeado capelão do asilo de 
Châteauroux.

1835, setembro: outro escândalo o constrange a passar com “exeat” à diocese 
de Reims, onde é vigário de Witry-les-Reims, chegando, dessa vez até a 
enfrentar os tribunais devido a faltas análogas às precedentes.

1836, 9 de julho: Dom Bouvier, bispo de Mans, dá-lhe um “celebret” e uma 
carta de recomendação para Solesmes.
27 de agosto, é admitido a tomar o hábito beneditino.
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PRÓLOCK)

1838, 21 de março: professa em Solesmes, onde fica ate a morte. Exerce di
versos cargos, como o de pregador itinerante, entre 1847 e 1852.

1866, 25 de setembro: João Cláudio Couveille morre, em Solesmes.

Na Sociedade de Maria, o P Colin silencia a seu respeito, e seus antigos 
companheiros o consideram morto ou desaparecido. O P. Champagnat parece 
tê-lo considerado sempre como o verdadeiro iniciador da Sociedade. Quando 
pediu tê-lo perto de si, foi ccrtamente para que o ajudasse, mas também para 
que o reconduzisse no seio da obra em que, por assim dizer, pôs a primeira 
pedra. Quando da sessão de eleição de 1825, tem-se bem a impressão que o 
Fundador dos Irmãos tê-lo-ia facilmente aceito como superior. Sem dúvida, 
os bens materiais o ligavam a ele, mas os esforços que mais tarde fará para re
conduzir M. Terraillon permitem pensar que, no caso de Courveille, outros 
motivos o animavam, que não os puramente financeiros. Os termos da carta 
de setembro de 1826, cm que o convida a vir a l’Hermitage para resolver os 
assuntos de propriedade podem ser uma prova disso. Pode-se também pensar 
que somente mais tarde estará perfeitamente a par da questão Courveille, a 
julgar pelas cartas que dirige, em maio de 1827, ao arcebispado (C. 4,6,7). A 
partir daí, o silêncio e o desinteresse de todos os membros da Sociedade serão 
também os dele. A recordação amarga que lhe pode ficar no fundo do cora
ção será depressa afogada em novos cuidados, porque, sem dúvida, nisso terá 
percebido um aviso do céu para que assumisse por si mesmo a responsabili
dade dc sua obra.
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1825, 4 de junho. CARTA DO P. COURVEILLE
Conforme o autógrafo dos A.F.M., vol. I, doc. 152, pp. 390-395, publica

da em Origines Maristes Extraits, doc. 45, p. 121 e seguintes.

Endereço: Ao Sr.
Senhor Champagnat sacerdote 
e Padre Diretor dos Irmãozinhos de 
Maria em Nossa Senhora de l’Hermitage 
de Saint-Chamond
em Nossa Senhora de 1’Hermitage

Loire

Aos venerabilíssimos Padres da Sociedade de Maria,
PP. Champagnat e Terraillon,
e aos estimadíssimos Irmãos.

Meus caríssimos Irmãos em Nosso Senhor Jesus Cristo e Maria, sua 
Santa Mãe:

Não saberia dizer-lhes quanto estou contente de minha peregrinação à 
santa casa de Nossa Senhora da Trapa. Aqui encontrei a santa paz da alma. 
Cumpri para com Deus as promessas que lhe fizera e eis-me agora desobri
gado.

É verdade que não se encontra nesses bons religiosos aquela grande ciên
cia que muito freqüentemente, como diz o Apostolo, infla o coração, mas 
também lhes posso assegurar que aqui se encontra a verdadeira ciência dos 
santos, a única necessária à salvação e da qual, embora eu seja muito ignoran
te em todas, não tenho nem sequer os primeiros elementos.

Estes bons religiosos me receberam com a caridade que caracteriza os 
santos; eles têm toda a sorte de amabilidades para com os estranhos e vê-se 
que, guiados pela fé, os recebem como se recebessem Nosso Senhor.

Tudo nesta santa casa prega o fervor, a piedade e, pode-se dizer, todas as 
virtudes religiosas e cristãs.

Não conseguiría exprimir-lhes quanto me impressionou a regularidade 
que aqui reina em tudo, o silêncio admirável e contínuo que, interdizendo- 
lhes a conversa, lhes ensina tão bem a se entreterem com Deus; somente o Su
perior fala e o Padre hospedeiro encarregado de receber os estranhos, e 
mesmo assim com bem poucas palavras, porque se contentam em responder 
ao que se lhes diz ou pergunta, sem nunca falarem por primeiro.
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CARIA DO P. COURVEILLE

Não menos admirável é o amor insaciável que têm para destruir complc- 
tamente o homem velho e se revestirem somente do novo, porque parece que 
lhes causa verdadeiro prazer contrariar em tudo a natureza.

O Superior parece pôr toda a diligência em mortificar e humilhar os infe
riores em todas as ocasiões, e os inferiores parecem aceitar tudo com respeito, 
humildade — diria quase, com avidez — que bem denota gostarem disso c 
que deixam ao Superior inteira liberdade de conduzi-los, que o incentivam no 
zelo para que nada negligencie daquilo que os possa fazer progredir espiri
tualmente e os conduzir à santidade.

Não fiquei menos impressionado pela união perfeita que reina entre eles, 
pela caridade digna dos primeiros tempos da Igreja, que fazia de todos os 
cristãos cor unum et anima una, pela santa delicadeza recíproca, pela atenção 
contínua a se ajudarem em todas as ocasiões; nunca se encontram sem se sau
dar com profunda inclinação de cabeça, sempre num grande silencio; é fácil 
perceber, depois disso tudo, que tenham uns para com os outros grande res
peito c amor digno de verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Isso fez-me 
dizer com o salmista: Fcce quam honum et quam jucundum habitare fratres in 
unum.

Oh! meus caríssimos Irmãos, como eu desejaria que a casa de Nossa Se
nhora de rilermitagc fosse uma pequena imagem - não digo dessa vida dura 
e penosa, dessa penitência rigorosa, extrema, que se pratica continuamente 
nesta santa casa de Nossa Senhora da Trapa (de que um grande pecador como 
eu teria muitíssima necessidade), mas sei que não é concedido a todo o 
mundo possuir tal coragem, sobretudo a um frouxo como eu - desejaria, 
digo, que a casa de Nossa Senhora de 1’Hermitage fosse uma pequena imagem 
da regularidade, da mortificação, do silêncio, da humildade, da renúncia à 
vontade própria e ao seu juízo, para se conformar à vontade c ao juízo do Su
perior — que c a de Deus — da abnegação e do desprezo de si mesmo, do 
amor à santa pobreza, da união, da perfeita caridade recíproca, do respeito e 
da delicadeza e, sobretudo, da submissão, da obediência cega e perfeita ao 
Superior, que lhe dá inteira liberdade de comandar c de ordenar aquilo que 
julga ser mais útil à comunidade e ao bem espiritual de cada um. Fiat, fiat.

Agora, meus caríssimos e ternissimos Irmãos, abrir-lhes-ei o coração para 
comunicar-lhes meus sentimentos, consultá-los e pedir-lhes que se dirijam ao 
divino Jesus e à divina Maria com fervorosas orações, a fim de que eles lhes 
façam conhecer o que servirá para sua maior glória, a fim de que eu não aja 
por mim mesmo, mas segundo sua santa vontade.

Portanto, se acharem, depois de consultar a Deus, que sou apenas pedra 
de tropeço na Sociedade de Maria, mais prejudicial que útil (disso estou 
mesmo bem persuadido), peço-lhes que mc digam sinccramente, e então po
derei ficar nesta santa casa, para garantir minha salvação. Porque estes bons 
religiosos desejam caridosamente mc receber, o Padre Superior deseja cscre- 
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ver, comigo, ao Sr. Arcebispo para que me autorize, mas isso somente depois 
da resposta de vocês.

E verdade que a vida daqui é muito dura, e se pode dizer, de certo modo, 
que é vida de martírio contínuo, mas espero que, sustentado pela graça de 
Deus, poderei talvez suportá-la; ademais, mesmo morrendo dez ou vinte anos 
mais cedo, que importa isso, se tenho a felicidade de morrer como um santo?

Não lhes ocultarei, meus terníssimos Irmãos, que, faz algum tempo, pa
decia muito ao ver a pouca regularidade entre nós, a diferença de opiniões 
acerca da finalidade, da forma, das intenções e do espírito da verdadeira So
ciedade de Maria, nossa independência e nossa pouca submissão, nossas 
idéias particulares... Tudo isso me lançou nas maiores inquietações e me levou 
a crer que se o demônio do orgulho, da independência, da insubordinação e, 
sobretudo, da divisão, se meteu entre nós, não poderiamos subsistir por 
muito tempo. Não acuso ninguém, senão a mim mesmo, e me considero a ver
dadeira causa de tudo isso; estou bem persuadido de que apenas eu impedia 
as bênçãos do céu sobre a Sociedade de Maria, e que minha pouca regularida
de, minha conduta tíbia e pouco religiosa era, para todos, motivo de escânda
lo. Disso tudo peço-lhes perdão, como também das faltas que possa ter come
tido para quem quer que seja.

Acho que talvez seja melhor, para a querida Sociedade da augusta Maria, 
eu me retirar; e embora ver-me excluído dela me seja a coisa mais sensível , 
entretanto, para seu maior bem e sua maior utilidade, estou pronto a tudo 
quanto seja da santa vontade de Deus. Seja como for, ouso assegurar-lhes que 
jamais a perderei de vista, ela me será sempre infinitamente cara, recomendá- 
la-ei sem cessar ao Senhor e rezarei continuamente por todos os membros que 
a compõem e por todos aqueles que se lhe agregarão no futuro, e isso de ma
neira toda especial.

Desejo ardentemente que aquele que for encarregado de conduzi-la e es
tabelecido como superior seja repleto do Espírito de Deus e que em nada se 
afaste da finalidade do Instituto e das verdadeiras intenções da divina Maria 
que, espero, lhas revelará. Desejo também ardentemente que todos, sem exce
ção, lhe deixem plena e inteira liberdade de os conduzir, que todos também 
lhe tenham grande respeito, o considerem como Nosso Senhor e ocupando o 
lugar de Nossa Senhora, quem quer que seja, contanto (Deus não o permita) 
que não se oponha à lei de Deus, à fé da santa Igreja Romana, às constituições 
da Ordem, ao bem e proveito da Sociedade de Maria. De resto, que se lhe 
preste inteira submissão, obediência perfeita, não apenas de vontade e exte
riormente, mas ainda no interior e de juízo, deixando-lhe inteira e plena liber
dade de ordenar e comandar conforme creia ser melhor perante Deus, mais 
útil ao bem da comunidade e mais vantajoso ao progresso espiritual de cada 
um, sem o quê nenhuma sociedade religiosa poderá ser bem regular e subsis
tir por muito tempo.
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CARTA IX) P. COURVEILLE

Posso assegurar-lhes, e disso a augusta Maria é testemunha, que os amo 
sinceramente, que os trago todos carinhosamente no coração e que será para 
mim uma das maiores penas ver-me separado de vocês; mas, ainda uma vez, 
para o bem e utilidade da querida e caríssima Sociedade de Maria, exponho- 
me a tudo, até a ser anátema, se necessário. Queiram portanto, meus amadís- 
simos e terníssimos Irmãos, rogo-lhes e rogo-lhes com lágrimas, comunicar- 
me quanto antes o que acham ser melhor para a glória de Deus, a honra de 
sua Santa Mãe e mais útil à querida Sociedade de Maria, depois de terem exa
minado seriamente tudo diante de Deus, sem outro interesse que sua glória e 
a honra de sua santa Mãe. Para que saiba a que me ater, não tomarei nem dei
xarei tomar nenhuma providência cm Lião, nem entrarei no noviciado daqui, 
sem antes ter recebido uma resposta de sua parte, para não agir imprudente
mente, nem tomar providências a que tenha que renunciar depois.

Rogo-lhes de acreditarem na amizade e no apego sincero com que os 
abraço a todos (ex toto corde] e com que tenho a honra dc ser seu todo devo
tado irmão in Christo ]esu et Marta,

J. C. Courveille
f. d. e S. p. g. 1. m. + padre ind.

Aigue Belle, da casa de Nossa Senhora da Trapa, a 4 de junho de 1826.

Na margem da última página-. “Desejo que minha carta seja lida para toda a 
comunidade”.
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A CARTA DE AIGUEBELLE 
ou o fracasso da primeira Sociedade de Maria 

1817-1826

Quatro volumes das "Origines Maristes”, publicados pelos Padres J. 
COSTE e G. LESSARD, mudaram consideravelmente nossa maneira de per
ceber os começos da Sociedade de Maria, concedendo ao P. Courveille o 
lugar que lhe cabe de primeiro fundador.

Entretanto, do lado dos Irmãos, creio que não tiramos todas as conse- 
qüências que essa obra evidenciou, já faz bastante tempo. Uma das razões 
principais de tal atraso parece-me ser a dificuldade de empreender uma crítica 
da "Vida de M.J.B. Champagnat”, do Irmão João Batista, que no-lo apresenta 
como um fundador desde a origem, importunado algum tempo por um rival 
ambicioso e de costumes problemáticos, mas conseguindo por fim estabelecer 
solidamente sua fundação. Em suma, todo o propósito do Ir. João Batista é pri
vilegiar a continuidade da fundação e apagar as rupturas. Seu esquema é linear.

Meu objetivo seria, pelo contrário, levar em conta os documentos acu
mulados nas O.M. para introduzir uma ruptura na fundação, em 1826, e, pelo 
fato mesmo, reavaliar os papéis de Courveille e Champagnat em origens, que 
se me parecem muito menos claras do que se pensa.

1 — A CARTA DE AIGUEBELLE

O próprio Ir. João Batista sugere uma ruptura quando nos relata a parti
da do P. Courveille para Aiguebelle (Vida de M.J.B. Champagnat, ed. do Bicen
tenário, 1989, cap. 14, p. 139).

a) O Ir. João Batista condena o P. Courveille:

"Depois dessa queda vergonhosa, foi fazer um retiro no mosteiro tra- 
pista de Aiguebelle, para pôr ordem na consciência. Mas, ao invés de 
abrir os olhos sobre o abismo em que o orgulho o lançara, persistiu na 
louca pretensão de tudo dominar e escreveu uma carta em que lamen
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tava não receber as honras que lhe eram devidas. Finalizava afirmando 
não voltar mais a l’Hermitage senão depois de receber a promessa for
mal de que, no futuro, lhe deixariam toda a autoridade e o tratariam 
como superior”.

Essa passagem me parece que afirma duas idéias fundamentais:
1) O P. Courveille partiu para a Trapa "para pôr ordem na consciência".
2) Imbuído de "louca pretensão de tudo dominar", exige, para retornar, 

ser investido de “toda a autoridade".
O P. Courveille é, portanto, condenado cm algumas linhas: capaz de fal

tas infamantes, c bastante louco para exigir de governar.

b) O que diz Courveille:

Não será, porém, conveniente confrontar a própria carta com a interpre
tação do Ir. João Batista? (Ver a carta, anteriorrmennte). Datada de 4 de 
junho de 1826, é dirigida aos Padres Champagnat, Tcrraillon e aos “estimadís- 
simos Irmãos”, portanto, à l’Hermítage inteira. Num primeiro parágrafo, o P. 
Courveille pretende que sua “peregrinação à santa casa de Nossa Senhora da 
Trapa" lhe proporcionou “a santa paz da alma". Segue-se uma frase sibilina: 
“Cumpri para com Deus as promessas que lhe fizera e eis-me agora decidido",1 
que parece ressoar como um “Nunc dimittis”.

1 Esse torneio, pouco comum, significa: fiz minha escolha.

Segue uma longa descrição da vida exemplar dos monges de Aiguebelle: 
caridade para os estranhos; regularidade fundada sobre o silêncio; mortifica
ção; autoridade absoluta do superior e submissão total dos inferiores; união 
perfeita entre os membros.

O P Courveille emite apenas uma reserva: não possuem “grande ciência". 
Entretanto, corrige imediatamente, sublinhando que possuem “a verdadeira 
ciência dos santos", a única útil.

Essa descrição idílica permite também a Courveille estabelecer um con
traste com a casa de 1’Hermitage que desejaria que fosse “uma pequena ima
gem - não digo dessa vida dura e penosa,... mas da regularidade, da mortifica
ção, do silêncio, da humildade, da renúncia à vontade própria,... da obediência 
cega e perfeita ao Superior’’. Mais além, retomará a mesma idéia nas suas reco
mendações aos Irmãos em face do novo Superior: “Ademais, que se lhe preste 
inteira submissão,...”.

Mas, posto esse cenário contrastante, entramos na parte solene e mais 
complexa do documento. Os parágrafos 10 e 11 parece-me que são centrais e 
constituem um quase resumo de toda a conversa:
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"Portanto, se acharem, depois de consultar a Deus, que sou apenas 
pedra de tropeço na Sociedade de Maria, mais prejudicial que útil 
(disso estou mesmo bem persuadido), peço-lhes que me digam sincera
mente, e então poderei ficar nesta santa casa, para garantir minha sal
vação”.

Essa proposição o P. Courveille a repetirá duas outras vezes, sob formas 
um pouco diferentes e mais dramáticas:

"Acho que talvez seja melhor, para a querida Sociedade da augusta 
Maria, eu me retirar; e embora ver-me excluído dela me seja a coisa 
mais sensível, entretanto, para seu maior bem e sua maior utilidade, 
estou pronto a tudo quanto seja da santa vontade de Deus. Seja como 
for, ouso assegurar-lhes que jamais a perderei de vista, ela me será sem
pre infinitamente cara...”.

"Posso assegurar-lhes, e disso a augusta Maria é testemunha, que os 
amo sinceramente, que os trago todos carinhosamente no coração e que 
será para mim uma das maiores penas ver-me separado de vocês; mas, 
ainda uma vez, para o bem e utilidade da querida e caríssima Sociedade 
de Maria, exponho-me a tudo, até a ser anátema, se necessário.”

Assim, nos três casos, encontra-se: - a rejeição (pedra de tropeço, excluí
do, anátema, separado); - a utilidade da Sociedade de Maria. Duas vezes su
blinha a grande pena que essa exclusão lhe causará.

Essa carta aparece, portanto, cheia de redundâncias, como se o P. Cour
veille, depois de muitos rascunhos, optasse por colar diversos projetos juntos. 
Mas também essa carta bem poderia refletir o estado de perturbação em que 
está, contradizendo assim sua primeira afirmação: "Encontrei a paz da alma”.

Em todo o caso, parece-me difícil subscrever completamente a análise 
feita pelo Irmão João Batista, ocultando completamente essa tríplice proposta 
de se retirar e a eventualidade, encarada por Courveille, de um novo superior.

Quanto às pretendidas queixas sobre "as honras que lhe eram devidas”, é 
uma interpretação da idéia, forte em Courveille (expressa duas vezes), que 
o superior deve dispor de poder absoluto, porque está no lugar de Nosso 
Senhor e de Nossa Senhora.

c) O P. Courveille e a epístola aos Romanos.

Mas há coisa mais séria: é que o Ir. João Batista não viu que, pelo menos 
duas vezes, o P. Courveille se refere à epístola aos Romanos. Fiquei impressio
nado, quando de leituras anteriores, por duas fórmulas-choque que me pare
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ciam referências literárias: "Portanto, se acharem... que sou apenas pedra de tro
peço na Sociedade de Maria,...” (cf. Rm 9,32).

"Exponho-me a tudo, até a ser anátema, se necessário.” (cf. Rm 9,3)

Depois de ter-me extraviado algum tempo nos autores espirituais, perce
bí que essas duas expressões estavam no capítulo 9.° da epístola aos Romanos. 
E verdade que Courveille poderia ter-se referido à Escritura de leve, assim 
como na linha 34, onde fala de "destruir completamente o homem velho para 
se revestir do novo", ou como quando cita os Atos dos Apóstolos.- “Cor unum 
et anima una", ou ainda: “Ecce quam honun". Parece-me, ao contrário, que as 
duas citações de Rm 9, são chaves de interpretação muito mais fundamentais. 
Se não, vejamos os paralelos abaixo:

Romanos 9,2-4:

Tenho uma grande tristeza e uma 
dor incessante em meu coração. 
Quisera eu mesmo ser anátema, 
separado de Cristo, em favor de 
meus irmãos, de meus parentes 
segundo a carne, que são 
israelitas, aos quais pertence 
a adoção filial, a glória.

Courveille:

Trago todos carinhosamente no 
coração e será para mim uma 
das maiores penas ver-me 
separado de vocês; mas ainda 
uma vez, para o bem e 
utilidade da querida 
Sociedade de Maria, 
exponho-me a tudo, até a ser 
anátema, se necessário.

Romanos 9,30-33:

Que diremos, então? Que os 
gentios, sem procurar a 
justiça, alcançaram a 
justiça, isto é, a justiça 
da fé, ao passo que Israel, 
procurando uma lei de justiça, 
não conseguiu esta Lei. E por 
quê? Porque não a procurou 
pela fé, mas como se a 
conseguisse pelas obras.
Esbarraram na pedra do tropeço, 
conforme está escrito:

Courveille:

O demônio do orgulho, da 
independência, da 
insubordinação e, sobretudo, 
da divisão, metendo-se entre 
nós, não poderemos subsistir 
por muito tempo.
Portanto, se acharem, depois 
de consultar a Deus, que sou 
apenas pedra de tropeço na 
Sociedade de Maria, mais 
prejudicial que útil,... 
peço-lhes que me digam
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"Eis que eu ponho em Sião uma sinceramente, e então poderei
pedra de tropeço, uma rocha de ficar nesta santa casa...
escândalo; mas quem nela crer, 
não será confundido”.

Fora dessas duas passagens, em que a inspiração paulina me parece forte, 
proporia um outro paralelo, onde é menos evidente:

Romanos, 10,1-13:

Irmãos, o desejo do meu coração 
e a prece que faço a Deus em 
favor deles é que sejam salvos. 
Porque, eu lhes rendo testemunho 
de que têm zelo de Deus, mas não 
é um zelo esclarecido.
Desconhecendo a justiça de Deus 
e procurando estabelecer a sua 
própria, não se sujeitaram à 
justiça de Deus. Porque a 
finalidade da Lei é Cristo para 
a justificação de todo o que 
crê.

Courveille:

Ouso assegurar-lhes que 
jamais a perderei de vista, 
ela me será sempre 
infinitamente cara, 
recomendá-la-ei sem cessar ao 
Senhor e rezarei 
continuamente por todos os 
membros que a compõem e por 
todos aqueles que se lhe 
agregarão no futuro...
Padecia muito ao ver a pouca 
regularidade entre nós,... a 
nossa independência e pouca 
submissão, nossas idéias 
particulares...

Esses paralelos me parecem bem interessantes porquanto tratam da es
colha de Israel, de sua rejeição e conversão final. E parece-me que tal situação 
corresponde bem à de Courveille e à da Sociedade de Maria.

Entretanto, Courveille parece interpretar São Paulo com extrema ambi
guidade. Com efeito, quando declara que aceita ser anátema, parece situar-se 
não como Esaú suplantado por Jacó, (Rm 9,12-13), mas como Paulo rejeitado 
pelo povo de Israel infiel à sua escolha.

A segunda situação me parece totalmcnte esclarecedora a esse respeito, 
porque é ele, Courveille, que, como Cristo, c a pedra de tropeço. E da mesma 
maneira que o povo eleito foi contra Jesus, a Sociedade de Maria foi contra 
Courveille. Mas como os dons de Deus são sem arrependimento {Rm 11,29) e 
a sabedoria divina é misteriosa, Courveille se submete a essa vontade divina 
para a maior glória de Deus.

Que lhe resta fazer para o futuro? Rezar para esse novo Israel infiel, mas 
prometido à salvação, chegar até a viver por ele “um martírio contínuo”, que 
o levou a morrer rapidamente e a “morrer como santo”.
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Mas como Courveille acredita sempre que realmente recebeu uma reve
lação, que se considera como um novo São Paulo, não pode ver uma Socieda
de de Maria que se afasta daquilo que acredita ser o Israel regenerado, cujo 
modelo fixou. E por isso que pede que o novo superior “seja repleto do Espíri
to de Deus e que em nada se afaste da finalidade do Instituto e das verdadeiras 
intenções da divina Maria que, espero, lhas revelará”.

Em suma, sempre imbuído de sua revelação, Courveille persiste e assina: 
não foi ele o infiel, mas a Sociedade de Maria. Se ele se retira, é numa pers
pectiva paulina de salvação dos Gentios e na esperança de um retorno, dentro 
de um prazo mais ou menos longo, da Sociedade de Maria ao caminho que 
primitivamente lhe traçou, retorno feito por intermédio de um superior que 
recebesse a mesma revelação que ele. Tendo assim meditado sobre a misterio
sa vontade divina que deu à Sociedade de Maria “olhos para não verem e ou
vidos para não ouvirem” (Rm 11,8), decidiu reunir-se a esse Israel fiel, que é a 
Trapa. Reencontrou assim “a paz da alma” e “cumpriu para com Deus as pro
messas feitas”, deixando que a Sociedade de Maria fosse para sua infidelidade 
não desprovida de esperança.

d) Courveille: um espiritual.

Essa interpretação da atitude de Courveille parece-me ter o mérito de ser 
mais fiel ao documento que a do Ir. João Batista, porque leva realmente em 
conta uma parte considerável da carta (o abandono), que aquele oculta total
mente. Ademais, ela tira Courveille de uma visão por demais mesquinha, redu
zindo a personagem ao vício e ao orgulho. Pelo contrário, Courveille aparece 
assim como um espiritual. E essa visão é conforme à idéia que os textos das O.M. 
veiculam sobre ele até 1826, visto que na região de 1’Hermitage goza da reputa
ção de santo. Por outra parte, se os primeiros Maristas creram nele, e o P. Cham- 
pagnat talvez um pouco mais que os outros, não foi por razões superficiais.

Courveille talvez seja um espiritual transviado, mas um espiritual que, 
todos sabem, achará seu caminho na vida beneditina, em Solesmes. Negar-lhe 
esse aspecto espiritual, é fazer bem pouco caso do julgamento e da espirituali
dade dos primeiros Maristas.

Além disso, essa espiritualidade de regeneração da Igreja, esse ideal de 
retorno à Igreja primitiva, que transparece explicitamente na descrição da 
Trapa, é totalmente típico da mentalidade do catolicismo da Restauração.

Acrescentemos que, depois da Revolução, o aspecto sacrifical desse cato
licismo é marcante e muito corrente. Courveille, portanto, tencionou realmen
te se retirar da Sociedade de Maria, e os Padres de l’Hermitage aproveitaram 
essa ocasião, coisa que o Ir. João Batista afirma pessoalmente com alguma re
ticência e sem afirmar em nenhum lugar a intenção de Courveille se retirar:
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Os Padres Champagnat e Terraillon lhe escreveram coletivamente para 
que ficasse na Trapa, se lá se sentia bem, e que, em todo o caso, não deveria 
mais pensar em voltar a l’Hermitage.

Cumpre notar que ao propor-se a própria exclusão, o P. Courveille pres
tou grande serviço à Sociedade de Maria que poderia estar gravemente emba
raçada por um fundador comprometedor e aferrado à própria idéia. Afastan- 
do-se, permitiu a outro de salvar o que era possível.

e) Courveille não demonstra nenhum remorso.

Entretanto, depois de sublinhar tudo quanto a versão do Ir. João Batista 
tem de injusto e de superficial, não será preciso reconhecer que, em grande 
parte, ele tem razão? Afinal, Courveille, ao sugerir fortemente que ele se retira 
devido à infidelidade de seus discípulos e ao lhes impor de continuarem a 
obra unicamente conforme os pontos de vista dele, será que não os lança num 
impasse de culpa e não os bloqueia na sua ação ulterior?

É interessante, a esse respeito, notar quanto suas declarações de culpabi
lidade são falsas. Nunca se trata de um verdadeiro exame de consciência num 
parágrafo bem definido, mas de observações no interior de frases sobre as 
quais passa rapidamente: “embora eu seja muito ignorante em todas” (as ciên
cias); “(de que um grande pecador como eu teria muitíssima necessidade)”; “e so
bretudo a um frouxo como eu”, ou então de um final de parágrafo de 5 linhas, 
contendo acusações bem convencionais.

Isso é muito estranho por duas razões: primeiramente, o P Courveille 
tem na consciência faltas bem precisas. Em segundo lugar, a epístola aos Ro
manos poderia tê-lo inspirado também a respeito disso, porque contém toda 
uma reflexão paulina sobre a luta do espírito e da carne, especialmente no 
cap. 7,14-25:

"Infeliz de mim! Quem me livrará deste corpo de morte?”.

Bem se compreende que o P. Courveille não possa acusar-se de modo 
muito preciso, mas não dispunha ele, em algumas páginas do capítulo 9, de ci
tações que poderiam suscitar sua reflexão e fazer compreender a seus corres
pondentes uma interrogação real sobre sua conduta?

Compreende-se, pois, a severidade do Ir. João Batista sobre essa carta 
que parece bastante hipócrita.

Mas, no fundo, não será Courveille, antes que um ambicioso e viciado, 
um iluminado no sentido técnico da palavra, de tal modo imbuído de sua es
colha que esquece a moral mais elementar? Isso explicaria bastante bem sua 
conduta nos anos seguintes, durante os quais multiplicará as faltas graves con
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tra a moral, ao mesmo tempo que importunará os Padres Maristas, achando- 
os infiéis à inspiração primitiva da Sociedade.2

2 O.M., doc. 872: “Repreendeu o P. Colin por tomar e desempenhar o papel de chefe da 
Sociedade e, devido a essa usurpação, o ameaçou da ira do céu”. Ver também, na Vida, edição 
1989, p. 132, nota 15, o julgamento do Ir. Teodósio: “Era exaltado. Numa hora tudo estava ma
ravilhoso, magnífico, generoso, depois tudo estava perdido, tudo mudado afinal".

Essa carta, porém, não nos informa apenas sobre a espiritualidade pro
blemática do P. Courveille, mas também nos obriga a ver como estava conce
bido o primeiro projeto da Sociedade de Maria.

2-REPENSAR A QUERELA COURVEILLE-CHAMPAGNAT

a) O Ir. João Batista, repórter malévolo da querela Courveille - Champagnat

Inicialmente, a confiança do P. Champagnat no P. Courveille não padece 
nenhuma dúvida. Ela é afirmada por múltiplos documentos: É Champagnat 
quem obtém (Carta 30) do conselho de Dom De Pins que o P. Courveille lhe seja 
adjunto (.Origines Maristes Extraits, doc. 25, p. 83). Compram juntos o terreno de 
La Valia, em 1817 (id., doc. 16, p. 67), e, em 1824, o de 1’Hermitage (id., doc. 26, 
p. 83). Pode-se falar de verdadeiro dupla Courveille - Champagnat.

Mas o Ir. João Batista decidiu mostrar todos os fatos que narra como ma- 
nisfestações da ambição de Courveille. Entretanto, se procurarmos uma inter
pretação menos maniqueísta, perceberemos que os fatos são menos opressivos.

Exponhamos os propósitos do Ir. João Batista a fim de melhor criticá-los. 
Primeiramente, o P Courveille está “magoado” por ver que os Irmãos... “recor
riam sempre ao P. Champagnat". Também “tratou de conquistar a confiança dos 
Irmãos e afeiçoá-los a si. Para tanto, lançou mão de todos os expedientes". De
pois, em 1825, reúne os Irmãos que devem escolher "aquele que desejam para 
dirigi-los”. Como os Irmãos escolhessem unanimemente o P. Champagnat, 
este interveio num discurso muito instrutivo: não votem em mim “porque os 
conheço”; - esses senhores são mais esclarecidos que eu em matéria de pieda
de e religião - ; o cuidado dos negócios temporais me absorve; “é necessário, 
pois, que outro seja encarregado de instrui-los e dirigi-los na piedade". E, depois 
de uma votação, em que o resultado é o mesmo, o P. Courveille, amargurado, 
declara: “Você será o superior deles; não querem outro". (Vida, ediç. Bicenten., 
p. 128-130.)

Pode-se, com o Ir. João Batista, seguir esse cenário do ambicioso cujos 
planos são frustrados pela simplicidade dos bons Irmãos.
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Mas não seria possível ver as coisas de modo diferente e considerar que o 
P. Champagnat e o P. Courveille se puseram anteriormente de acordo para 
que este último se ocupasse em formar os Irmãos à piedade e à instrução?

O P. Terraillon, aliás, acaba de ser nomeado para isso, a 25 de agosto, 
para 1’Hermitage, e, no mesmo conselho, o arcebispo pede ao P. Courveille de 
se restringir à obra dos Irmãos. A reunião dos Irmãos, em setembro-outubro, 
não poderia ser uma conseqüência dessas decisões? E vê-se bem que a escolha 
em vista parece de bom senso: O P. Champagnat deu prova de grandes quali
dades de construtor e de administrador, mas não é um homem sábio. O P Ter
raillon acaba de chegar: não se trata de que se torne o superior dos Irmãos. 
Resta o P. Courveille, mais antigo e mais intelectual.

Ademais, a construção de 1’Hermitage estando pronta e o Instituto se 
desenvolvendo, é necessário, como relata o Ir. João Batista, que a Sociedade 
se organize religiosa e administrativamente. Estou, pois, inclinado a admitir 
que essa votação dos Irmãos nada tem de maquinação do P Courveille, mas 
foi querida com objetivo de clareza e de eficiência. Quanto a admitir que é 
por humildade que o P. Champagnat é da opinião de Courveille, é supor na
quele uma dose de espírito de sacrifício um pouco excessiva.

Ademais, notar-se-á que a posição do P Courveille como superior não 
está em jogo, pois é ele quem dirige a votação sem nenhuma contestação nem 
dos Irmãos nem do P. Champagnat, muito pelo contrário. Isso significa que o 
P. Courveille tem em vista acumular as funções de superior geral da Sociedade 
de Maria que, nesse momento são puramente honoríficas,J e as de “padre di
retor” 4 dos Irmãos, porque é somente disso que se trata.

3 Ver O.M., doc. 623, p. 442: “Essa proposição (de eleger um superior para os padres) pare
cia deslocada: só havia três padres; deixou-se cair por terra".

4 O Ir. João Batista (Vida, p. 103) diz que foi por 1824 que os Irmãos deram ao P. 
Champagnat o título de “Pai”. Não teria sido, de preferência, depois dessa eleição? Em todo o 
caso, quando da doença do P. Champagnat, em janeiro de 1826, o P. Courveille falará como 
Abade, dando ao P. Champagnat o título de “filho” e de “Padre diretor" (O.M.l, doc. 147, p. 
383).

Essa votação dos Irmãos transtorna todos os planos, e compreende-se o 
despeito do P. Courveille, despeito que muito bem poderia ser devido somen
te às ambições contrariadas, porque, para ele, o inspirado, essa votação se 
opõe à vontade de Deus. Eis por que na circular aos Irmãos lhes censurará "a 
falta de confiança e respeito que só poderia atrair a maldição de Deus sobre o 
Instituto” ÇVida, p. 132). Não encontramos esses mesmos motivos de queixa 
na sua carta de Aiguebelle?

“Nossa independência e nossa pouca submissão..., o demônio do orgu
lho, da independência, da insubordinação...”.
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Sobre um plano prático, o problema é serio, porque a função de supe
rior geral estando quase vazia, o P. Courveille c constrangido a se tornar ad
ministrador, ao passo que o P. Champagnat deve assumir a formação e a visi
ta das escolas. Em todo o caso, a oposição entre os Padres Champagnat e 
Courveille parece bem longe de ser irremediável, porquanto juntos, pouco 
depois, pedem emprestados 12.000 francos (OM1, doc. 142, p. 373). O P. 
Courveille abre um livro de contas (id., doc. 144, p. 378) e administra a bolsa, 
o que o Ir. João Batista interpreta (p. 142) como um vexame ao P. Champag
nat, quando pode tratar-se muito simplesmente de suas funções de adminis
trador. Por outra parte, quando, no início de janeiro de 1826, o P. Courveille 
escreve sua circular, por ocasião da doença do P. Champagnat, não temos 
nenhuma razão para suspeitar da “dor e amargura” (OME, doc. 41, p. 114) 
que experimenta. Aliás, é a única vez que o Ir. João Batista lhe rende justiça 
(Vida, p. 132).

Isso não impede que, mesmo se os dois homens continuam a entender-se, 
vivam em situação perigosa, porque seu projeto de Sociedade de Maria não se 
realizou: não há Padres, e o P. Champagnat, feito superior efetivo, encontra-se 
sobrecarregado de trabalho com a visita das escolas e a formação dos aspiran
tes. Donde o seu desgaste físico por ocasião das visitas, das quais o Ir. João 
Batista nos oferece um exemplo (Vida, p. 131).

Ora, o P. Courveille, fica provavelmente ocioso, confinado a uma tarefa 
administrativa que parece satisfazê-lo pouco. Isso lhe deixa tempo para escre
ver cartas de censura aos Irmãos das escolas, e essa ociosidade poderia não ser 
estranha a seus desregramentos morais.

Mesmo se o P. Champagnat pôde não ser demais perturbado por uma ta
refa de formação que já empreendera largamente em La Valia, certamente lhe 
faltou tempo para segui-la quanto fora para desejar. Daí as recriminações do 
P. Courveille, talvez não de todo infundadas:

"Os noviços eram insuficientemente desafiados, pouco instruídos e 
pouco piedosos; a disciplina da casa era frouxa e sem cunho monásti
co...” (Vida, p. 132).

Entretanto, é bem provável que assistamos aí a uma divergência de dois 
homens sobre a maneira de formar os Irmãos e, talvez sobre a finalidade da 
Sociedade de Maria: o P. Champagnat adaptando o projeto à realidade, e o P. 
Courveille querendo adaptar os Irmãos ao seu ideal.

b) O verdadeiro problema: uma Sociedade de Maria irrealizável.

Com efeito, o projeto primitivo parece irrealizável. O P. Champagnat po
deria ter-se resignado a ter apenas um Instituto de Irmãos, portanto, de gente 
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formada rapidamente e chamada a auxiliar o clero nos povoados. Em suma, 
ele visa a que o ramo de que se viu encarregado se torne a única fundação.

Eis por que, acredito, na sua carta de Aiguebelle, o P. Courveille lembra 
"a diferença de opiniões acerca da finalidade, da forma, das intenções e do espíri
to da verdadeira Sociedade de Maria”. E acho que se pode, sem dificuldade, 
considerar que sua recomendação ao futuro superior - “que em nada se afaste 
da finalidade do Instituto e das verdadeiras intenções da divina Maria que, espe
ro lhas revelará” - se dirige ao P. Champagnat, ao mesmo tempo como repre
ensão - ele não está inspirado e se mostrou infiel - e como convite para voltar 
a melhores sentimentos.

A doença do P. Champagnat permite, portanto, ao P. Courveille de tentar 
modelar o ramo dos Irmãos em Sociedade de Maria e não, propriamente falan
do, de se substituir ao P. Champagnat. Assim não é contraditório que ele possa 
ao mesmo tempo “estar muito preocupado com a doença do P. Champagnat” 
(Vida, p. 132) e substituí-lo no governo dos Irmãos. Afinal, é o Superior reco
nhecido. O Ir. João Batista me parece descrever-lhe bem a estratégia (Vida, p. 
133): “excessivo rigor e desmedida severidade,...as primeiras infrações à Regra 
acarretaram severas repreensões,... Ele (Courveille) começou... a proferir sérias 
ameaças, aplicar severos castigos e até mesmo mandar embora alguns aspirantes”.

Percebemos quanto essas linhas estão em perfeita consonância com a 
carta do P. Courveille quando expõe a vida religiosa da Trapa, fundada no si
lêncio, na mortificação, na regularidade, na caridade, sobretudo na autorida
de absoluta do superior e também na ciência. O que quer o P. Courveille, por
tanto, é uma Sociedade de Maria inspirada na Trapa. Para ele, agir como 
Abade é ser fiel à sua inspiração primitiva e salvar a Sociedade.

Mas talvez se possa ir mais longe seguindo o Ir. João Batista (Vida, p. 135):

“Convencido de que a maioria dos candidatos careciam das qualidades 
indispensáveis à vida religiosa, não lhe dava pena vê-los abandonarem 
a vocação a que ele não os julgava chamados. Em contrapartida, enfati 
zando em demasia a excelência e os deveres da vida religiosa, exigia 
dos jovens noviços uma perfeição que já seria gratificante encontrar 
nos homens habituados às observâncias regulares.”

Ao despedir incapazes e recalcitrantes 5 e ao forçar os demais a maior 
perfeição, será que Courveille não tenciona elevar os Irmãos ao nível da elite 
que deseja para a sua Sociedade de Maria, em suma, constituir uma espécie dc 
convento-seminário para sua sociedade?

5 O Ir. João Batista sublinha na “Vida” (p. 133) que os Irmãos julgam que essa severida
de visa a "obrigá-los a se retirarem do Instituto".
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Pode-se pensar que isso também podia aliviar os problemas financeiros, 
não aceitando candidatos sem recursos. E por isso que a questão das dívidas 
joga um papel importante no debate: {‘‘Não fui eu que contraí as dívidas”, diz 
o P. Courveille, e o P. Dervieux as paga - Vida, p. 134.) Assim, eliminando os 
menos vantajosos, o P Courveille que - não o esqueçamos - era o administra
dor, mata com uma cacetada dois coelhos: saneia a situação financeira e reali
za seu projeto.

Essa hipótese me parece reforçada por sua queixa ao arcebispado, após a 
cura do P. Champagnat, acusando-o especialmente “de negligenciar-lhes a ins
trução" (Vida, p. 138). Essa crítica já fora formulada anteriormente: os monges 
“são pouco instruídos” (Vida, p. 132), e nos lembramos que, na carta de Aigue
belle, o P. Courveille só emite uma reserva sobre a Trappa: “É verdade que não 
se encontra nestes bons religiosos aquela grande ciência..".

Assim o confronto da carta de Aiguebelle com a “Vida" parece-me abrir 
horizontes interessantes sobre o projeto da Sociedade de Maria, quando se 
deixa de ver o P. Courveille como um simples ambicioso. A meu modo de ver, 
a Sociedade de Maria que ele quer é uma ordem que alia à vida monástica do 
trapista a ciência e obediência do jesuíta. Assim a Sociedade de Maria será a 
quintessência dos dois modelos de vida religiosa em voga no início do século 
XIX: os trapistas e os jesuítas; o monge e o missionário. & E não esqueçamos 
que esse projeto foi inaugurado pelos primeiros Maristas em Fourvière, aonde 
subiram em recordação dos primeiros jesuítas em Montmartre, e que a carta 
de Courveille foi escrita cm Aiguebelle, um dos faróis da renovação monástica 
na França. Não é, portanto, por acaso que o P. Courveille fala de “peregrina
ção" à santa casa da Trapa.

c) O P. Courveille reconhecido por todos como fundador e superior.

Talvez seja necessário voltar ao problema do superiorato do P. Cour
veille. Se lermos bem o Ir. João Batista, foi a doença do P. Champagnat que 
criou desânimo e relaxamento, e a nvlíJa de sua melhora restabeleceu a 
ordem. Prova de que, aos olhos dos Irmãos, o P. Champagnat era o superior 
de título e de fato.

Por isso, o Ir. João Batista não diz que a autoridade do P. Courveille é ile
gítima, mas que é demasiado rigorosa. Ademais, o fato que “apagou o derradei-

6 É significativo que, em Charlieu, o P. Courveille projeta estabelecer, num antigo con
vento, uma sociedade de Irmãos professores e de Padres missionários.

21



ro clarão de esperança e desanimou a muitos” foi o anúncio feito pelo próprio 
P. Courveille “que ia retirar-se e solicitar ao arcebispo sua nomeação para uma 
paróquia” (Vida, p. 133). Se os Irmãos considerassem o P. Courveille como 
usurpador, não se teriam antes alegrado? Se, pelo contrário, soçobram no de
sespero, não será porque reconhecem nele o fundador - mais do que afirma o 
Ir. João Batista?

E verdade, porém, que esse desânimo teve também causas financeiras: se 
o P. Courveille abandona, é a falência no sentido mais material da palavra. Eis 
por que, depois dessa ameaça da partida do P. Courveille, os Irmãos pensam 
em se retirar e só se decidem a ficar porque o Ir. Estanislau consegue saldar as 
dívidas urgentes e tranqüilizar a respeito. Pode-se também perguntar se, na 
realidade, o P. Courveille não manobrou para que os Irmãos partissem, por
que não podia desinteressar-se de um estabelecimento de que era co-proprie- 
tário e depois de tomar um empréstimo conjunto com o P. Champagnat. Sem 
contar que era, com o P. Verrier (OME, doc. 42, p. 116), herdeiro universal do 
P. Champagnat.

Aliás, depois dessa grave crise, as relações dos Padres Champagnat e 
Courveille não parecem más. Assim que o P. Champagnat reapareceu no ‘ca
pítulo dc culpas’, em que um noviço devia ser severamente repreendido 
(Vida, p. 133), retomou seu lugar de “Padre diretor” dos Irmãos. Em nada 
usurpou as atribuições do P. Courveille. Aliás, os Irmãos o declaram: “E nosso 
bom Pai!", palavra que designa o homem para quem se dirige toda sua afeição 
e, ao mesmo tempo, a função oficial dele.

Igualmente, quando um postulante se apresenta, o P. Courveille se en
contra no quarto do P. Champagnat e é aquele que (como superior?) começa 
o interrogatório, mas é o P. Champagnat que (como Padre diretor dos Ir
mãos?) intervém depois. E aqui se percebe muito bem a diferença de estraté
gia dc recrutamento entre os dois homens, como também suas divergências 
profundas sobre a Sociedade de Maria. Talvez possamos aqui perceber tam
bém a não-clareza no exercício do poder no seio de uma Sociedade de Maria 
cujo Superior geral perdeu todo o crédito, mas deve sempre ser respeitado 
como tal. O P. Courveille se torna incômodo e ele é bastante inteligente para 
julgar seu fracasso. Compreende-se que um homem exaltado como ele tenha 
podido cair assim numa falta moral,7 mas também que tenha tido bastante lu
cidez para ver que era preciso verificar as bases de sua inspiração.

7 Seu sistema de recrutamento, baseado sobre o pequeno número de discípulos fervoro
sos e absolutamente obedientes ao seu Abade, não comportava também em si mesmo esse tipo 
de risco?
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d) Verificação do modelo.
Essas bases, a meu ver, vai procurá-las num de seus maiores lugares de 

referência: a Trapa. Porque a descrição da Trapa feita pelo P. Courveille apre
goa não apenas um programa de ação futura, mas rcalmente um modelo que 
1’Hermitage devia imitar para não ser infiel. E quando o P. Courveille, renun
ciando a continuar como superior, faz suas recomendações ao sucessor, é 
ainda o modelo trapista que apresenta. Dois textos da carta se relacionam no
tavelmente:

“Como eu desejaria... que a casa de 
Nossa Senhora de l’Hermitage fosse 
uma pequena imagem da 
regularidade, da mortificação, do 
silêncio, da humildade, da renúncia 
à vontade própria e ao seu juízo, 
para se conformar à vontade e ao 
juízo do Superior - que é a de 
Deus - da abnegação e do 
desprezo de si mesmo, do amor à 
santa pobreza, da união, da perfeita 
caridade recíproca, do respeito e da 
delicadeza e, sobretudo, da 
submissão, da obediência cega e 
perfeita ao Superior, que lhe dá 
inteira liberdade de comandar e de 
ordenar aquilo que julga ser mais 
útil à comunidade e ao bem 
espiritual de cada um.”

Se nos lembramos que na Trapa

Desejo, não menos ardentemente, que 
todos, sem exceção, lhe deixem plena 
e inteira liberdade de os conduzir, 
que todos também lhe tenham grande 
respeito, o considerem como Nosso 
Senhor e ocupando o lugar de Nossa 
Senhora... Ademais, que se lhe 
preste inteira submissão, obediência 
perfeita, não apenas de vontade e 
exteriormente, mas ainda no interior e 
de juízo, deixando-lhe inteira e plena 
liberdade de ordenar e comandar 
conforme creia ser melhor perante 
Deus, mais útil ao bem da 
comunidade e mais vantajoso ao 
progresso espiritual de cada um, sem 
o quê nenhuma sociedade religiosa 
poderá ser bem regular e subsistir.”

"O Superior parece pôr toda a diligência em mortificar e humilhar os 
inferiores em todas as ocasiões, e os inferiores parecem aceitar tudo 
com respeito, humildade... que hem denota gostarem disso e que dei
xam ao Superior inteira liberdade de conduzi-los, que o incentivam no 
zelo para que nada negligencie daquilo os possa fazer progredir espiri
tualmente e os conduzir à santidade.”,

reconheceremos que esses dois textos se referem ao modelo trapista que 
o P. Courveille tem sob os olhos, mas também à ação conduzida anteriormen
te por ele. Parece-me, portanto, que se pode reconstituir o raciocínio do P. 
Courveille assim:
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1. Tentei, em 1’Hermitage, ser um superior que guia seus discípulos para 
a santidade à imagem da Trapa, pela via das humilhações e da mortifi
cação.

2. Meus discípulos recusaram minha autoridade.
3. Vim em “peregrinação" verificar a pertinência de meu modelo.
4. Vi-o funcionar perfeitamente, tanto do lado do Abade (o que me justi

fica), quanto do lado dos monges (o que condena os Irmãos e o P. 
Champagnat).

5. Visto ser bom o meu modelo, peço que seja perpetuado e, portanto, 
que se dobrem a minha inspiração. Mas não sou o eleito dessa segun
da fundação. "Cumpri para com Deus as promessas que lhe fizera”. Re
encontrei "a santa paz da alma”.

E, oferecendo a demissão de seu superiorato, demonstra bastante luci
dez para tirar as conseqüências de seus reveses, mas livra o P. Champagnat e 
os Irmãos de uma tutela moral que parecem terem sempre reconhecido, em
bora nunca tenha sido oficialmente instituída. Para eles, Courveille era bem 
o fundador da Sociedade de Maria, mas um fundador sem discípulos ou 
quase.8 E por isso que, de certo ponto de vista, sua renúncia tem um lado 
irrisório, ao passo que, de outro, é extremamente importante, porque se obs
tinando num projeto impossível de Sociedade de Maria, obriga o P Cham
pagnat a uma escolha radical: aceitar suas condições ou se erigir ele mesme 
em fundador.

8 O Ir. João Maria e alguns outros?

3-UMA REFUNDAÇÀO ANTES QUE UMA ADAPTAÇÃO

a) As dúvidas do P. Champagnat

Mass será que está disposto a uma tal diligência? O P. Terraillon, no seu 
relato de 1840-42 (OM3, doc. 730, p. 674), nos diz:

“O P. Champagnat leu-me essa carta. Meu parecer foi de aceitar essa 
demissão. O P. Champagnat foi de parecer contrário, porque o P. Cour
veille estava por algum motivo em seus negócios. Apesar de tudo, eu 
insistia. Tinha para isso graves razões. O P Champagnat persistiu. Fi
camos nisso por algum tempo”.
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Mas, finalmente, em presença do P. Colin e do P. Champagnat, o P. 
Terraillon conseguiu virar a situação:

"O P. Courveille tem nesta região a reputação de um santo. Se formos 
obrigados a afastá-lo mais tarde... todo o ódio recairá sobre nós. Apro
veitando desta ocasião, ele mesmo se terá excluído”.

E os dois Padres assinam a carta preparada pelo P. Terraillon e por ele 
mesmo despachada.

Assim o P. Champagnat parece muito passivo nessa diligência, e duas ra
zões podem explicar isso: o problema das propriedades e dos empréstimos 
pedidos em comum com Courveille 9 e sua ignorância das faltas morais de seu 
associado. Entretanto, parece-me que os textos negligenciam a terceira razão 
des suas reticências: separar-se de um companheiro de estrada e resolver-se a 
ver desaparecer o projeto da Sociedade de Maria. Portanto, para ele, é uma 
entrada na solidão e no desconhecido, porque c preciso mudar de modelo, e, 
ao mesmo tempo, aceitar um fracasso pessoal. Aliás, sua carta ao Vigário 
Geral de Lião, em maio de 1827 (Cartas, n. 4, p. 34), parece retomar o tom 
daquela de Courveille, em Aiguebelle:

“Tenho sempre a firme convicção de que Deus quer esta obra, ... mas 
talvez ele queira outros homens para estabelecê-la... Desejo mais do 
que nunca cumprir sua Santa Vontade tão logo a possa conhecer”.

Assim, como o P. Courveille, ele se interroga sobre a utilidade de sua 
presença na obra 10 ( “outros homens”) e se preocupa de conhecer a vontade 
de Deus. È, portanto, claramente um homem que procura sua via e está só. 
Sua grande diferença com o P. Courveille está em ter um grande número de 
discípulos:

9 De fato, sabemos - e é tudo em honra de Courveille - que este não criou dificuldades 
para regular essas questões financeiras e jurídicas (O.M.E., doc. 49, p. 129; 50, p. 130; 51, p. 
132). E verdade que o P. Séon se interpôs.

10 Aqui a palavra "obra” me parece designar a Sociedade de Maria e não os Irmãos.

“Calculo que seremos nas férias mais de 80, visto sermos em grande 
número e a grande quantidade de postulantes”.

O testemunho do P. Séon confirma inteiramente o teor dessa carta 
(OME, doc. 160, p. 381):

“O P. Champagnat estava completamente absorto pelo ramo a que se 
tinha devotado e, vendo que Deus começava a abençoar seus esforços, 
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já não se preocupava do ramo dos Padres, do qual havia, por assim 
dizer, desesperado. Um dia, o P. Séon falou-lhe dos seus desejos a res
peito; o P. Champagnat lhe disse: ‘Ah! meu caro, não pense nisso; 
creio que não haverá outra Sociedade de Maria que a dos Irmãos; o 
resto não terá lugar; não pense mais nisso. Você faz o bem aqui e nossa 
ohra dá glória a Deus; isso lhe deve bastar’. ”

O P. Séon responde vivamente: “Eu quero pertencer a uma sociedade reli
giosa de padres ocupados em evangelizar..”, c se queixa de ter sido enganado.

Significará isso que o P. Champagnat não crê mais na Sociedade de 
Maria? Parece-me que não crê mais nessa sociedade com ele. Da mesma 
forma que o P. Courveille, também ele pensa que a vontade de Deus escolheu 
outros homens e que ele deve dedicar-se a um projeto diferente (os Irmãos) 
que Deus fez prosperar. Aliás, mais tarde, confirmará esse ponto de vista 
(Vida, p. 187):

“Não é a Congregação dos Irmãos que deve ser considerada efetiva
mente como sendo a Sociedade de Maria”.

E o P Colin é bem desse parecer (OME, doc. 172, p. 482):

“Os Irmãos ensinantes nunca estiveram diante de Deus no meu (a su
blinha é minha) plano primitivo da Sociedade; se mais tarde (id.) 
foram admitidos, isso foi por complacência e em reconhecimento dos 
serviços que nos prestavam e sobretudo a pedido do P. Champagnat e 
de seus Irmãos. Os padres, as Irmãs e a Ordem Terceira entravam no 
plano primitivo, como também os Irmãos serventes...”.

Parece-me, portanto, não haver nenhuma dúvida que os Irmãos Maristas 
são a subsistência de um primeiro projeto da Sociedade de Maria, suscitado 
pela dupla Courveille - Champagnat. Ambos se consideraram excluídos desse 
projeto por vontade de Deus. E não era totalmente errado, porque seu proje
to de monges-missionários estava bem morto. Daqui em diante se visa a uma 
sociedade de missionários. O projeto Colin, mais moderado, a realizará.

b) A segunda Sociedade de Maria se emancipa
Quando, em 1’Hermitage, a comunidade dos Padres se reconstitui, a in

fluência do projeto anterior se fortalece. O P. Séon relata (OM2, doc. 625, p. 
451):
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“Em 1’Hermitage, vivíamos inteiramente misturados com os Irmãos. 
Seguíamos um regulamento muito severo; nossa culpa se fazia exata
mente... O P. Pompalier, nomeado pelo arcebispado como diretor espi
ritual, fazia muitas regras. Pensavamos então que era preciso separar 
os Padres dos Irmãos. A isso muito se opunha o P. Champagnat, mas 
votou-se e ele perdeu. Os Padres se estabeleceram, portanto, na casa 
do P. Rouchom, cura de Valbenoite, que deu sua casa à Sociedade com 
a condição que esta lhe fornecesse sempre vigários. Dois de nós, por
tanto, exercíamos essas funções e os outros pregavam missões”.

Esse texto me parece de capital importância. Significa o fim da agonia da 
Sociedade de Maria, em I’Hermitage, com a cessação da vida monástica dos 
Padres misturados com os Irmãos.11

11 A mistura de monges de coro e de conversos é uma das características da Reforma da 
Trapa de Valsainte (ver “Règlements"... de 1794).

Estamos em 1831-32. A Sociedade de Maria, para existir, foi preciso que 
se emancipasse não só da influência do P. Courveille, mas também da do P. 
Champagnat. A Sociedade de Maria, como seus dois primeiros protagonistas 
pressentiram, seria construída “com outros homens”.

Mas - e aí está o grande mérito da primeira Sociedade de Maria, e em 
particular do P. Champagnat, que serviu de ponte - esta pôde servir de tram
polim à segunda, de duas maneiras: evidenciando o caráter utópico do pri
meiro projeto e servindo de berço, por algum tempo, à segunda Sociedade de 
Maria.

c) Nova espiritualidade do P. Champagnat

Os Irmãos Maristas, porém, não viram o projeto mudar? Parece-me que 
sim, profundamente, e por diversas razões.

Antes de tudo, o P Champagnat mudou muito e, em primeiro lugar espi
ritualmente. Com efeito, estou impressionado pela carta n. 3, de maio de 1827, 
que me parece de extrema riqueza quanto à personalidade do Fundador e sua 
situação do momento. Ela contém, sobretudo, o famoso “Nísi Dóminus” (pela 
primeira vez?). Quer me parecer que a menção desse salmo manifesta a inte- 
riorização espiritual e, portanto, a superação do que acaba de acontecer. Por
que me parece que a casa a que alude o salmo é a Sociedade de Maria (e, ma
terialmente, 1’Hermitage). Tal como diz o salmo, ele construiu em vão e agora 
somente pode esperar que Deus lhe dê, como aos que ele ama, gratuitamente.

Parece-me que sua espiritualidade precedente, fundada sobre a vontade 
e a glória de Deus, o preparou a essa leitura. Entretanto, talvez agora o cuida
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do da vontade de Deus perca nele esse lado sacrifical, mortificado, voluntaris- 
ta que anteriormente era um traço de sua espiritualidade. O capítulo da 
"Vida", tratando de sua mortificação deixa transparecer alguma evolução a 
esse respeito. Assim, p. 361: "Chegou a privar-se de vinho, por muito tempo... 
Durante anos, julgou que os Irmãos poderíam dispensar-se do vinho". Do 
mesmo modo, para as penitências corporais o Ir. João Batista lembra, p. 364, 
que apresenta "ao jovem que escolhera para pedra fundamental de seu Institu
to” (o Ir. João Maria) um cilícío e uma disciplina que o noviço utilizará com 
tanto ardor que será preciso moderá-lo. Mas o Ir. João Batista apressa-se em 
acrescentar que, exceto o jejum do sábado, o P. Champagnat não impôs ne
nhuma mortificação corporal aos seus Irmãos. E o resto do capítulo está cen
trado sobre a mortificação baseada na vida religiosa e professional. Outro ín
dice nesse domínio, o do Ir. João Maria, cujos excessos de mortificação lhe 
transtornaram a mente, igual ao P. Courveille. O P Champagnat viu de perto 
o que poderíam produzir os excessos dessa espiritualidade sacrifical.

Enfim, o P. Champagnat pôde também se purificar de todo gosto pelas 
visões, pelo sobrenatural. Nesse sentido, difere de muitos outros Maristas, es
pecialmente do P. Colin, negando ou, melhor, colocando no seu devido lugar 
o maravilhoso das origens:

“Há quem queira ahsolutamente... encontrar algo maravilhoso no co
meço e na origem de nossa Sociedade. O maravilhoso é que o bom 
Deus tenha querido valer-se de semelhantes instrumentos para essa 
obra” (OME, doc. 156, p. 362).

Aqui também a sua trágica experiência lhe ensinou o realismo espiritual.
Ademais, parece-me que os temas: "Maria, Primeira Superiora”, “Ela fez 

tudo entre nós”, "Recurso habitual” (Vida, pp. 321-322), estão na mesma desco
berta espiritual de um homem que viu o desmoronamento de suas ambições e 
a reconstrução de sua ação sobre a vontade de Deus e a confiança em Maria.

Lástima que muitos elementos de sua espiritualidade se encontrem na se
gunda parte de sua biogarfia, em que o Ir. João Batista não teve nenhum cui
dado com a cronologia. Tem-se, portanto, dificuldade em perceber a evolução 
espiritual do P. Champagnat que, não obstante, me parece considerável. 
Tenho por mim que foi em 1826-27 que passou de uma espiritualidade exalta
da, voluntarista, a uma maturidade espiritual mais profunda e muito mais hu
mana.

Portanto, é um Champagnat literalmente transformado pela prova multi- 
forme: doença, decadência moral do Mestre, fim das certezas, traição de seus 
discípulos próximos: João Maria Granjon e Roumesy (Vida, pp. 140-143). 
Esse é o Champagnat que empreende sua refundação e aceita a idéia de ser 
fundador.
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d) O apoio do arcebispado

Se Champagnat deve conformar seu Instituto a essa nova espiritualidade, 
deve também levar em grande consideração o arcebispado, porque, desde a 
chegada do Dom de Pins e diante do dinamismo do P. Champagnat, as autori
dades eclesiásticas acompanham de perto sua evolução.

O Ir. João Batista (Vida, pp. 138-139), ao relatar a visita do P. Cattet, a 
1’Hermitage, a 14 de fevereiro de 1826, após a denúncia do P. Courveille, 
sublinha que o P. Cattet dá razão às queixas do P. Courveille. Entretanto, essa 
visita deve ser posta em perspectiva com a de Dom de Pins, a 13 de junho de 
1827, que é uma estrondosa aprovação da obra, acompanhada do encoraja
mento de Dom de Pins a pedir a autorização oficial da congregação. Esse 
apoio - de que o P. Champagnat então precisa muito - tem uma significação: 
o arcebispado não está interessado em Irmãos-monges, mas em Irmãos ensi- 
nantes, como os Irmãos das Escolas Cristãs.12

12 Notemos que a visista de Dom De Vie acontece no momento em que o P. Champag
nat já não acredita em seu futuro na Sociedade de Maria.

Portanto, tendo agora como modelo o Instituto dos Irmãos das Escolas 
Cristãs, o P. Champagnat procede à verdadeira refundação de seu Instituto.

e) Os Irmãos Maristas refundados

Para perceber a progressão dessa refundação, a cronologia é auxiliar pre
cioso:

- Outubro de 1827: os Irmãos são admoestados devido a reuniões e via
gens abusivas.

- Nessa mesma data, o azul é trocado pelo negro, a calça pelo culote, a 
bata pela batina, o chapéu redondo pelo tricórnio. Passa-se, portanto, 
de um traje leigo a um mais eclesiástico.

- Enfim, nas férias de 1828, passando à batina acolchetada e costurada 
embaixo, procurou-se imitar os Irmãos das Escolas Cristãs.

- Mas bem sabemos que são as meias de pano e o método de leitura que 
provocarão, em outubro de 1829, a revolta bem conhecda.

Uma vez mais, a meu ver, o Ir. João Batista se mostra bom narrador e mau 
intérprete. As razões profundas dessas mudanças não são técnicas, mas institu
cionais. Assim o P Champagnat não dá a batina costurada por razões de mo
déstia, mas para que seus discípulos tenham um uniforme de Irmãos. O mesmo 
para as famosas meias de pano: o que interessa ao Fundador é “conseguir a uni
formidade " (Vida, p 134) e não apenas o perigo de recorrer às mulheres. Aliás, 
em l’Hcrmitage, não se utilizavam os serviços de Gabriela Fayasson?
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Quanto ao método da leitura, ele tinha por objetivo tornar os Irmãos ver
dadeiros profissionais apóstolos dos métodos modernos de instrução. Assim 
vemos projetar-se o plano de Champagnat: criar um corpo professoral à ima
gem dos Irmãos das Escolas Cristãs.

Outra mudança significativa do P. Champagnat: age agora com autorida
de, sem levar cm conta a maioria; “Importa menos contar as opiniões do que 
pesá-las’’ (Vida, p. 156).

Procedendo desse modo, o P. Champagnat provoca, parece, a prova de 
força com os antigos Irmãos. Dessa mobilização dos conservadores contra ele, 
temos três indícios: primeiramente são eles que se opõem ao método de leitu
ra: “Irmãos diretores, vocês...” (Vida, p. 156); a petição dos Irmãos reclama "as 
antigas usanças"-, eles fazem circular um abaixo-assinado, durante a aula, o 
que supõe que o Irmão que a preside é, pelo menos, passivo. Enfim, um cape
lão só podia ser conquistado pelos Irmãos antigos. Acrescentemos que foi um 
Irmão antigo que fez malograr o complô, como que para restabelecer a honra 
de um grupo que errou.

Quanto à cena da capela, ela mostra bem a habilidade do P Champag
nat, mas também deixa entender que seu triunfo não foi tão claro como o Ir. 
João Batista quer apresentá-lo. Com efeito, que significam esses “alguns Ir
mãos que não tinham entendido bem para que lado passar, tomados que estavam 
de surpresa e pavor”? (Vida, p. 161). São certamente hesitantes que necessitam 
de um segundo apelo para que tomem partido. Quanto aos dois que recusam, 
temos mesmo certeza de que eram os chefes? Em todo o caso, mesmo se o 
triunfo do P. Champagnat parece esmagador, a observação final deixa enten
der que seu lance não teve efeitos a longo prazo, porque, dos signatários, 
apenas dois perseveraram na vocação (Vida, p. 162).

Essa questão é também interessante, porque é a repetição da querela 
entre o P Courveille e o P. Champagnat durante a doença deste. O superior 
quer certo tipo de organização que os inferiores recusam. Em ambos os casos, 
apela-se à autoridade externa. Toda a diferença está no desfecho: o P. Cham
pagnat sabe cercar-se da maioria, visto ser o chefe carismático reconhecido. 
Isso não impede que aja com autoritarismo, como fazia o P. Courveille. Agora 
não se trata mais de eleições. O tempo da Regra chegou. Um exemplar ma
nuscrito será dado a cada Irmão, em 1830.

Assim o P Champagnat saiu vitoriosamente da prova em que o P. Cour
veille havia tropeçado. Agora, encorajado pelas autoridades eclesiásticas, con
fortado por todos, pode desenvolver sua obra. Isso não impede que boa parte 
de sua originalidade tenha desaparecido.

Dessa época heróica e perturbada testemunharão ainda durante muitos 
decênios os Irmãos antigos, pouco instruídos, mas de surpreendente austeri- 
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dade, que guardavam a lembrança e os costumes do primeiro modelo da So
ciedade de Maria: um convento inspirado nos usos da Trapa.

4— A TRAPA, MODELO ESPIRITUAL E PASTORAL

O leitor pôde dar-se conta no decurso de meu artigo que, para mim, a 
Trapa de Aiguebelle desempenhava um papel muito mais que anedótico na 
história da primeira Sociedade de Maria. E c importante, antes de concluir 
este artigo, que procure justificar essa hipótese que, acredito, é a parte mais 
original de um trabalho que, aliás, apenas explora estas minas de documentos 
que são as “Origens Maristas”, as “Cartas” c a “Vida”. Nesta última parte, os 
documentos que citarei serão mais exteriores à Sociedade de Maria.

a) Jesuítas e Congregação

Acho que todo o mundo concorda sobre o fato que a Sociedade de 
Maria, como muitas sociedades fundadas no início do século XIX, se inspirou 
largamcnte no modelo jesuíta. Assim a Companhia tendo sido supressa no fim 
do século XVIII, numerosos fundadores (Clorivière, Coudrin,....) dedicaram- 
se em refundá-la ou a inspirar-se em seus princípios. Durante o Império, os 
Padres da Fé passarão por criptojesuítas e se unirão muitas vezes à Compa
nhia reconstituída por Clorivière no início da Restauração. Se tal Sociedade 
atrai tanto, é que pareceu constituir a resposta mais eficaz aos assaltos da im
piedade e da incredulidade. Assim, o Jesuíta ou seu imitador será um padre 
instruído, missionário itinerante, fundador de congregações, professor de co
légio ou superior de seminário,... um verdadeiro comando da Igreja, ultra- 
montano decidido,... numa palavra, um pesadelo para o regime cesaropapista 
de Napoleão que se considera que todas as congregações são perigosas, aque
la é particularmente temível. Mas Napoleão tem muito a fazer, visto que é seu 
próprio tio, Fesch, que, em Lião, apóia os Padres da Fé e reintroduz os Ir
mãos das Escolas Cristãs. Os aspirantes à Sociedade de Maria estão, portanto, 
muito bem situados em Lião para verem funcionar as ressurgências de con
gregações e nelas participarem, desde o seminário, escondendo-se o mais pos
sível, porque as autoridades vigiam, u

Mas, não é minha intenção trabalhar sobre essa influência, em suma rela
tivamente bem conhecida. Ater-me-ei de boa vontade a desenvolver a in-

13 Relatório do Prefeito sobre o seminário.
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fluência de um modelo, também prestigioso por sua resistência à impiedade 
revolucionária: a Trapa.

b) A epopéia trapista
O herói dessa verdadeira epopéia monástica é Dom Agostinho Lestran- 

ge14 de quem retraçarei rapidamente a ação.

14 115.°- 116.° congresso nacional das “sociétés savantes”, T.l, p. 167-177, Hcrvé L 
AFFAY, “Une fondation cistercienne dans le canton de Fribourg pendant la Révolution íran- 
çaise”.

Dom Agostinho é o mestre de noviços da Trapa, reformada por Rance, 
no século XVII. Jovem religioso (35 anos, em 1789), formado em São Sulpí- 
cio, entrou no mosteiro em 1780. Perante a política de espera e oportunismo 
(‘attentisme’) de seus superiores (os Padres de Claraval e de Cíteaux), tenta 
criar um refúgio na Suíça. Com o acordo do bispo de Friburgo, escolhe uma 
antiga cartuxa, a Valsainte, a vinte quilômetros de Friburgo. A l.° de junho de 
1791, com vinte professos e três noviços da Trapa, se intala nesse lugar.

Apesar das restrições das autoridades civis (não mais de 24 religiosos), 
Dom Agostinho recruta muito, especialmente entre os padres emigrados. Um 
ramo feminino se constitui, desde 1796, e entre as enclaustradas encontra-se a 
princesa Luísa Adelaide de Bourbon-Conde que se tornou trapistina, em 
1797. O Papa Pio VI, pelo breve de 27-01-1792, erige o mosteiro em abadia. 
Dom Agostinho é eleito Abade, a 27-11-1794, por aclamação.

Mas as necessidades do tempo e o cuidado de emigrar obrigam Dom 
Agostinho a dispersar seu rebanho na Espanha (Santa Susana, em Aragão, em 
1796), no Brabante (Westmalle), na Inglaterra (Llworth)...

Enfim, Dom Agostinho recebe crianças e cria a Ordem Terceira de ho
mens e mulheres para educá-las, em Romont e na Valsainte. Mais adiante fala
rei disso.

Mas sobretudo a comunidade de Valsainte empreendeu uma reforma, pu
blicada em 1794, sob o nome de "Règlements de la Maison-Dieu de N. D. de la 
Trappe... mis en nouvel ordre.” (Friburgo, 1794, 2 vol.) O objetivo é retornar às 
puras fontes cistercienses. Mas sua influência se exerce bem mais além; “servi
rão de referência a numerosíssimos fundadores de congregações”: Coudrin, Cha- 
minade, Querbes, a Madre Javouhey,... e, a meu ver, Courveille e Champagnat.

“Esses 'Regulamentos’ testemunham uma visão pessimista da natureza 
humana e propõem, portanto, uma ascese rigorosa. A iniciativa indivi
dual é, o mais das vezes, excluída; uma multidão de rubricas organi
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zam a vida do monge. As mortificações são rudes; privação do sono; 
comprimento e multiplicação dos ofícios, privação de alimento,...”.

Além disso, Lestrange e seus monges desenvolvem o culto do Sagrado 
Coração por uma “Associação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria”. 
Os mestres e alunos costuram o Sagrado Coração sobre o escapulário. Há 
nessas tendências um cuidado de reparação e de adoração, muito difundidas 
naqueles tempos agitados.

Para fazer conhecer a Valsainte, Lestrange publica prospetos em larga es
cala: em 1794, um "Resumo do gênero de vida do mosteiro da Maison-Dieu da 
Valsainte", uma "Carta do Abade da Trapa a um eclesiástico de Orleães", as 
"Conversações de Dom Agostinho — Abade da Valsainte de Nossa Senhora da 
Trapa, na Suíça - com as crianças de seu mosteiro” (1797).

"Essas obras se inscrevem no quadro de um projeto de reconquista espiri
tual da França.” São difundidas por uma rede de livrarias: a Sausse, em Paris; 
Rusand, em Lião. (Ora, o Sr. Rusand será amigo do P. Champagnat, procurar- 
Ihe-á um empréstimo de 12.000 francos e defendê-lo-á contra os eclesiásticos 
muito críticos.)

Mas, em 1798, sob a pressão francesa, 250 discípulos de Lestrange, que 
reforça consideravelmente o mito trapista, devem deixar a Suíça para um 
longo périplo na Europa.

Com a chegada dc Bonapartc, Dom Agostinho pode reinstalar seus mon
ges na França. No início do Império, é apoiado por Fesch, e Napoleão lhe dá 
o estabelecimento do Mont Genèvre. (Vie du Vénérahle Abhé Dom Augustin 
de Lestrange, por um religioso de sua Ordem, 2.a edição, Aix, 1834, p. 87.) 
Mas o cativeiro do Papa em Savone fez dele um opositor resoluto do Império. 
Os Trapistas da Cervera, perto de Gênes, que recusaram o juramento ao Im
perador, são duramente encarcerados.

Dom Agostinho, primeiramente detido em Bordéus (1812), perseguido 
pela polícia imperial, se refugia na Rússia, depois vai a Londres onde publi
ca os breves de Pio VII relativos à perseguição ("Relation de ce qui s’est 
passe à Rome...”, Londres, Brown e Keating, 1812). Mediante a rede de re
sistência a Napoleão e pelos negociantes ingleses, o cativeiro do Papa e a 
condenação do Imperador são largamente conhecidos. Depois Dom Agos
tinho embarca para Martinica e vai a Nova Iorque onde o precederam Ir
mãos e Irmãs trapistas que partiram de Bordéus. Teve tempo de criar aí 
duas casas de educação antes de entrar na França, após a abdicação de Na
poleão. Restabelece ali a Trapa, e Dom Estêvão Malmy levanta Aiguebelle; 
seus religiosos vindos da América fundam Belle Fontaine, na diocese de An- 
gers; os da Inglaterra restabelecem a Meilleraye, na diocese de Nantes... A 
Ordem Terceira funda estabelecimentos em Montigny, na diocese de Dijon; 
em Louvigné-du-Désert, perto de Fougères e em Notre-Dame des Lumiè- 
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res, perto de Avignon (Vie, p. 103). Dom Agostinho torna-se então herói da 
resistência à Revolução.

c) O fracasso da reforma de Lestrange
Mas sua reforma é ameaçada; ela é denunciada pelo bispo de Sées. 

“Criticavam suas longas ausências, os rigores de sua reforma, sua austeridade 
abusiva, etc." (“Le temps d’Aiguebelle”, brochura que me comunicou o P. 
Charbel, bibliotecário.) Leão XII convoca, portanto, Lestrange a Roma. 
Parte de Aiguebelle, em julho de 1825. A Sagrada Congregação pede então 
aos religiosos de Lestrange que façam um relatório por sua conta. Os bispos 
das dioceses onde se encontram seus mosteiros devem fazer uma investiga
ção. Depois de um ano em Roma, pode entrar livremente na França. Do 
Monte Cassino, a 12 de novembro de 1826, dirige aos Irmãos seu testamen
to espiritual. Em junho de 1827, desembarca em Marselha. Morre, a 16 de 
julho de 1827, em Vaise, bairro de Lião, junto aos trapistas. Seu discípulo, 
Agostinho Pignard, o inumou no coro da capela e, em 1829, escreve-lhe a 
biografia que o P. Querbes, fundador dos Clérigos de Saint-Viateur se encar
rega de publicar. Mas é claro que após a morte, sua reforma é condenada. 
Desde 1813, Dom Eugênio de Laprade e os religiosos de Darfeld, na West- 
phalia, retomaram a regra de Rancé. Instalados em Port-du-Salut, depois em 
Notre-Dame du Gard (Picardia), se estabelecem mais tarde em Sept-Fons. 
Ao morrer Dom Agostinho, a observância de Rancé conta 5 mosteiros de 
homens e 2 de mulheres. A Trapa de Valsainte, 6 de homens e 3 de mu
lheres. O P. Antônio de Beauregard, Abade de La Meilleraie, é encarregado, 
em 1828, de visitar as casas da Ordem para “procurar a uniformidade” 
entre os mosteiros da reforma da Trapa na França. (Revue Mahillon, 1828, 
“Compte rendu par ordre de Sa Sainteté de l’état des maisons de la Reforme de 
la Trappe en France”, pp. 134-146 e 168-180.) Constata que as casas dispõem 
de três regulamentos: de Rance, de Lestrange e da Ordem Terceira.

Dom Beauregard propõe que se volte à regra de Rance, mas com algu
mas modificações. Se critica “Dom Agostinho e seus Irmãos de Valsainte, 
arrebatados por um zelo mais admirável que imitável, que, com a obrigação 
do ofício atual todo cantado, tinham procurado colocar todo o tempo que 
São Bernardo consagrava ao trabalho” - ou seja 7h (p. 175) - preconiza ultra
passar a norma estabelecida por Rance (3h), para chegar a um termo médio, 
isto é, 4h30min ou 5h.

Para a bebida, sugere de permitir um “pouquinho de vinho nos países 
onde não há nem cidra nem cerveja", quando os regulamentos de Valsainte im
punham beber apenas água.

Para o sono, “os regulamentos de Valsainte não têm nenhuma considera
ção, durante o inverno, pela diminuição algumas vezes de uma hora e de uma 
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hora e meia de sono,... isso é muito severo e acaba por lançar num estado de so
brecarga que parece estúpida”.

“Quanto à Ordem Terceira (p. 178),... não está de nenhum modo em har
monia com as Regras da Grande Ordem. Seu objetivo, aliás, é o ensino e esse 
ensino... era muito importante...” Dom Beauregard preconiza “a supressão 
pura e simples... As pessoas entrarão na Grande Ordem,... ou se tornarão Ir
mãos doados (pelos pais) ou Oblatos, ou retornarão ao mundo, ou... poderão 
associar-se a algumas congregações de hospitaleiros e de hospitaleiras.”

Aguardando uma decisão geral em Aiguebelle, o P. Bernard Moireau, 
prior claustral e braço direito de Dom Malmy, sonha retornar às Constituições 
de Rance. Era bem necessário render-se à evidência: a enfermaria (em 1831) 
estava tão cheia que já não se podia cantar o ofício. A 26 de dezembro de 
1831, começou-se a aplicar a mitigação. E um decreto pontifício, de 1834, im
punha aos mosteiros de seguir a regra de São Bento, isto é, a de Rancé. “A 
partir de então, os filhos de Dom de Lestrange tiveram de abandonar os 
Regulamentos’ da Valsainte. Tiveram, por cama, um colchão de palha em lugar 
da simples prancha. Acrescentou-se um pouco de vinho à água da fonte” (Le 
temps d’Aiguebelle, p. 23). Enfim, o primeiro Capítulo Geral da Ordem reali
zou-se em maio-junho de 1835. “Ali se elaboraram os novos regulamentos.” A 
reforma de Lestrange havia fracassado.

Toda essa descrição trata, portanto, como o anunciava, do destino sem-par 
de um herói monástico e de seus discípulos. E herói por ter enfrentado corajosa
mente a Revolução e o despotismo, por ter peregrinado através de toda a Europa 
e até da América, pela vida de renúncia levada ao extremo, mas também pelo es
forço de educação das crianças, unido a uma vida de extrema austeridade.

Assim nesse monaquismo encontramos quase as mesmas características 
do modelo jesuítico: a educação, a peregrinação, a resistência à impiedade. 
Falta-lhe a pregação, mas as viagens através da Europa, em longas filas silen
ciosas, não são uma pregação pela própria caminhada? Em compensação, a 
Trapa traz dois dados não implicados necessariamente no estilo jesuítico: o 
trabaho manual e a extrema austeridade.

d) A propaganda da Trapa

Eu disse anteriormente que, desde a Revolução Francesa, a Trapa de Val- 
sainte não hesita em fazer propaganda. Pude encontrar, nos arquivos de Ai
guebelle e da Grande Trapa, dois modelos de prospectos intitulados: "Petit 
exposé du genre de vie que l’on mène au monastère de la Maison-Dieu de la Vai- 
sainte, N.-D. de la Trappe au canton de Fribourg en Suisse, dressé en faveur de 
ceux qui demandent d’y être admis”. Um texto não tem data e indicação de im- 
pressor. Possivelmente é de 1794.
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O outro exemplar data da Restauração e fala da “vida que se leva em 
todos os mosteiros da Trapa... em Aiguebelle, em Saint-Aubin, etc.” As pági
nas que expõem as qualidades requeridas para ser admitido na Trapa são as 
mesmas. As três últimas linhas assinalam simplesmente que “a mesma regra se 
observa... entre as religiosas da mesma reforma,... perto de Mortagne,... e de
pois em Lião”.

Mas é o texto anexo que é muito diferente: no primeiro prospecto, um 
aviso de meia página explicita que são recebidos também aqueles que nada 
possuem, em qualquer idade, e especialmente meninos de 5 a 10 anos.

Os que não querem fazer votos como os monges de coro e os conversos, 
serão acolhidos como Irmãos oblatos.

O segundo prospecto apresenta um texto um pouco mais longo, dirigido 
aos seminaristas: "Jovens alunos do seminário, a quem a nova edição do peque
no regulamento é especialmente dedicada,...”. Recorda-se-lhes que devem se 
preocupar da salvação e, portanto, levar uma vida penitencial. A Trapa, que 
acolhe grandes pecadores, pode também acolher “jovens que vão lá... fazer pe
nitência antes de contraírem a obrigação dela”.

Vê-se, portanto, por esses dois modelos, que a propaganda trapista foi 
exercida bem cedo (1794) e por muito tempo e não deixou de se dirigir aos 
aspirantes ao sacerdócio, a partir do retorno dos trapistas, no início da Res
tauração, o que não devia agradar muito às autoridades eclesiásticas, numa 
época em que os padres eram ainda bem pouco numerosos.

5 - COURVEILLE, CHAMPAGNAT E A TRAPA

a) Courveille e a propaganda da Trapa
Mas talvez o mais interessante é que o P. Courveille certamente leu essa 

propaganda destinada aos que tencionavam entrar na Trapa e que descrevia, 
sem nenhum disfarce, o duro gênero de vida dos trapistas. Aliás, parece-me 
perceber traços de influência dessa propaganda na carta do P. Courveille. Jul
gue-se disso pela comparação seguinte:

Notícia sobre a Trapa:

“Sim, é preciso renunciar ao seu 
próprio juízo, porque deverá fazer 
tudo quanto lhe for dito, sem

Carta do P. Courveille
(linhas 120-132)

“Desejo não menos ardentemente que 
todos, sem exceção lhe (ao superior) 
deixem plena e inteira liberdade de os
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observação, sem réplica, por pouco 
conveniente que isso lhe possa 
parecer, a menos que (Deus não o 
permita) isso não contrarie a lei de 
Deus ou a Santa Regra, ou então que 
você tenha boas razões para crer que 
isso não é da intenção de seu superior. 
Exceto esses casos extraordinários, 
obedecer sem demora, obedecer sem 
exame e de boa mente é nossa prática 
de todos os momentos. Mas não só 
precisará renunciar ao seu próprio 
juízo em todas as ocasiões; precisará 
fugir dele nas coisas até mais justas, 
e fazê-las não porque lhe parecem 
justas, mas porque lhe foram 
ordenadas. ”

conduzir, que todos também lhe 
tenham grande respeito, o considerem 
como Nosso Senhor e ocupando o 
lugar de Nossa Senhora, quem quer 
que seja, contanto (Deus não o 
permita) que não se oponha à lei de 
Deus, à fé da santa Igreja Romana, às 
constituições da Ordem, ao bem e 
proveito da Sociedade de Maria. De 
resto, que se lhe preste inteira 
submissão, obediência perfeita, não 
apenas de vontade e exteriormente, 
mas ainda no interior e de juízo, 
deixando-lhe inteira e plena liberdade 
de ordenar e comandar conforme 
creia ser melhor perante Deus...”.

Outras passagens de Courveille indicam uma influência provável. Assim 
(Prospecto, p. 3) a notícia recomenda, quanto à caridade que, “haja um só espí
rito, um só coração e uma só alma”, o que Courveille traduz em latim (1. 46) 
por “cor unum et anima una". Do mesmo modo, quando Courveille encara 
sua morte próxima na Trapa, não corresponde ao convite da notícia: “não 
temer a doença nem a morte, mas antes... suspirar por ela”.

Igualmente, a intenção de Courveille de ficar na Trapa pode vir também 
da estratégia da acolhida desta. Comparemos ainda os dois textos:

Notícia sobre a Trapa (p. 1-2):

"... os religiosos desta casa, por espírito

de zelo e de caridade, tomaram a 
resolução de não recusar nenhum dos 
que se apresentarão e que seriam bem 
chamados. Contentamo-nos em preveni- 
los sobre o que devem esperarar: mas, 
se depois de consultarem a Deus - de 
Quem só devem esperar a coragem 
necessária - consentem em vir partilhar 
nossa pobreza, abrimos-lhes os braços 
com alegria...’’.

Carta de Courveille:

“Estes bons religiosos me recebe
ram

com a caridade que caracteriza os 
santos; eles têm toda a sorte de 
amabilidades para com os 
estranhos e vê-se que, guiados 
pela fé, os recebem como se 
recebessem Nosso Senhor”.
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e um pouco mais longe (p. 3): 

"Não receiem fazer uma tentativa da “... estes bons religiosos desejam 
qual talvez dependa sua salvação." caridosamente me receber. ”

Parece-me, pois, que essa notícia, sem revolucionar nossos conhecimen
tos sobre o caso Courveille e sua estada em Aiguebelle, fornece alguns esclare
cimentos.

Primeiramente, a Trapa está disposta a acolher todo o mundo e em parti
cular seminaristas ou, com maior razão, padres, isto é, homens formados de 
que a Trapa necessita muitíssimo. O P. Courveille pôde deixar-se influenciar 
algum tempo por essa atmosfera acolhedora e austera que diferia de 
1’Hermitage, mas sua carta deixa também transparecer reticências que expli
cam sua partida.

Mas também, mostrando-nos ter bem lido esse prospecto, o P. Courveille 
nos confirma que, nalgum momento, teve provavelmente a intenção de entrar 
em Aiguebelle.

b) Os regulamentos contra a admissão de Courveille

Entretanto, talvez possamos ir um pouco mais longe, examinando os 
“Règlements de la Maison-Dieu de N.-D. de la Trappe” (1754). O capítulo “Dos 
postulantes e noviços” (pp. 353-354) traz alguns esclarecimentos sobre a re
cepção dos postulantes:

“Cumpre notar ainda que, em geral, é preciso ser muito circunspeto na 
recepção dos religiosos de outras Ordens. Raramente essas espécies de 
translações redundam em bem dos interessados, como também dos 
mosteiros.
Quanto aos padres seculares que pedissem para entrar no mosteiro, ob- 
servar-se-á a seu respeito o que prescreve a Santa Regra, isto é, que não 
haverá pressa em lhes conceder o que pedem, a fim de que se possa jul
gar mais calmamente se sua vocação vem de Deus, e serão prevenidos 
de que, apesar de sua dignidade de padres, não serão dispensados de 
nada. ”

Parece-me que esse artigo esclarece singularmente as razões da partida 
do P. Courveille da Trapa, porque ele se encontra duplamente num caso difí
cil de admissão; é padre secular e, portanto, como o diz em sua carta, deverá 
empreender diligências para ser autorizado a tornar-se monge, mas também é 
religioso, mais ou menos claramente, e Dom Estêvão Malmy, superior, soube 
disso num ou outro momento, porquanto, a 11 de junho de 1826, em sua 
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carta de associação espiritual ao “P. Courveille, superior geral dos venerandos 
Irmãos Maristas”, seu título é proclamado.15

15 Os “Règlements” (p. 456, cap. V) têm um artigo que prevê uma cerimônia de associa
ção. O candidato é conduzido ao Capítulo onde o Padre Hospedeiro faz o pedido em seu 
nome. O P. Abade lhe dirige algumas palavras de edificação e o convida a sair. O prior solicita 
então o voto dos monges. O candidato é em seguida reintroduzido. O P. Abade faz-lhe beijar o 
livro da Regra, dizendo-lhe: “Dil tibi Deus vitam aeternam”, depois pede, em nome da comuni
dade, a participação as suas orações e boas obras. Depois disso dá-lhe a carta de aceitação.

16 Arquivos da Grande Trapa, n. 722, “Dom Augustin de LESTRANGE, arquivos do Vati
cano. Textos analíticos organizados pelo P. Jerônimo de HOLGOUET, da abadia de La Meille
raye”. Aliás, a história desse processo foi feita na revista “Citeaux” (4 artigos, em 1975-76) 
pelo P. Jerônimo de HOLGOUET e esses artigos são retomados em livrinhos: “Pierres d’attente 
pour une Histoire de 1’Ordre dans la première moitié du XIX siècle” .

Portanto, o conhecimento da situação de superior religioso pode muito 
bem dissuadir Dom Estêvãode de guardar o P. Courveille. A carta de associa
ção seria assim um título de consolação. Mas ao mesmo tempo, há uma difi
culdade: por que guardar esse título de superior geral, no momento em que 
l’Hermitage destitui praticamente o P. Courveille e lhe tira o direito de levar 
esse título? Pode-se supor que, de uma ou de outra maneira, os Padres trapis
tas viram uma situação embrulhada e não quiseram comprometer-se nela.

Devem ser tanto mais prudentes quanto mais, em Roma, se realiza, jus
tamente nesse momento, o processo de seu fundador, o P. Agostinho Les
trange, 16 começado lá por dezembro de 1825. Em março de 1826, exami
nam-se as acusações de despotismo, rigorismo, arbitrariedade:

“Excedeu os limites da discrição, prescrevendo regras desproporcionais 
às forças físicas daqueles que as devem praticar.
Excedeu seus poderes de pai-imediato, arrogando-se uma autoridade 
discricionária, independente e arbitrária, subtraindo-se à observância 
de toda formalidade na nomeação dos superiores de mosteiros maiores 
e menores...”.

Os Ordinários dos lugares onde estão situadas as Trapas lestrangeanas 
devem fazê-las visitar. Em Aiguebelle essa visita se realiza em julho. O proces
so de Dom Agostinho termina, a 19 de julho de 1827, por uma proposição de 
deposição, de abolição da regra de Valsainte e de um Capítulo Geral para ele
ger um superior geral. Mas, tendo Dom Agostinho morrido três dias antes 
dessas decisões, o Vaticano escolherá uma reordenação mais discreta: a visita 
a todos os mosteiros pelo Abade de la Meilleraye. Em suma, o P. Courveille - 
cuja personalidade é bastante parecida à de Dom Agostinho - escolhe um 
mau momento para entrar na Trapa. Sem ele, já havia bastantes histórias em
brulhadas!
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O P. Courveille, portanto, teve longa conivência com a Trapa, a qual ter
minou bastante mal. Mas o P. Champagnat, também ele, sofreu a influência 
trapista. Parece-me, entretanto, que se o P. Courveille se vê como discípulo do 
Abade de Lestrange, o P. Champagnat se situa antes como o responsável da 
Ordem Terceira da Ordem. Eis por que me parece necessário evocar, com al
guns detalhes, essa criação original de Dom Agostinho.

c) Champagnat, discípulo de Lestrange e de Courveille.
Dom Agostinho, inicialmente, recolheu um menino, em maio de 1794 

(conforme o artigo inédito "Tiers-Ordre de la Trappe”, cuja fotocópia o P João 
da Cruz Bouton me deu). Depois oferece a instrução gratuita e a educação 
cristã a crianças de 6 a 10 anos que as famílias (muitas vezes de emigrantes) 
lhe querem confiar. Como as crianças afluem, já em fins de 1794 organiza a 
Ordem Terceira da Trapa, em comunidade diferente. Dá-lhe como mestres 
monges cuja saúde os impede de seguir os rigores da Trapa. Em 1796, funda 
em Romont, uma Ordem Terceira de Trapistas para moças. Em 1798, nas 
"Conversations...”, já citadas, Dom Agostinho declara ter 50 meninos.

Os de Valsainte não pagam pensão, ou melhor, os pais dão o que querem 
(p. XII). Os meninos ficam até 22 anos. "Os pais que não querem se privar dos 
filhos por tanto tempo, podem colocá-los em pensão" em Romont. E uma escola 
que cobra 15 luíses de pensão e de onde se pode retirar as crianças quando se 
quiser.

Nessas mesmas "Conversations” (pp. 114-1 lã), desenvolve suas intenções:

“Ó pobres meninos! se pudesse reunir todos vocês! 0 queridos pais,... 
cuidem para que conservem a inocência e encham o coração de pieda
de; confiem-nos a pessoas verdadeiramente cristãs, capazes de fazê-lo”.

E apela à generosidade para poder continuar a educá-los gratuitamente. 
Em 1797, a "Carta do Padre da Trapa a um eclesiástico de Orleães” é novo pe
dido de auxílio para a Ordem Terceira.

Quanto aos métodos pedagógicos empregados, temos alguma idéia espe
cialmente no "Relato da morte edificante do Irmãozinho Étienne” (p. 223), 
onde se diz:

"...ele ficou bem satisfeito de almoçar com um boné de papel em que 
havia duas grandes orelhas de burro... Veio um dia procurar seu mestre 
para pedir-lhe licença de ir ao refeitório com os arreios e a equipagem 
de um cavalo”.

Ora, esse tipo de punição é antigo. E relatado no "L’école paroissiale", de 
Jacques de Battencourt, publicado em 1654. Vê-se, por aí, que a pedagogia 
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parece bem arcaica e também completamente misturada às práticas monásti
cas de que já falei anteriormente. Esses meninos da Ordem Terceira são, por
tanto, oblatos.

O estudo dos “Règlements” de Valsainte não deixa dúvida sobre esse 
ponto. O capítulo "Dos meninos recebidos no mosteiro” (p. 446) se refere ao 
artigo de São Bernardo sobre os oblatos, mas para apressar-se a dizer que os 
pais não fazem "uma oferta irrevogável”. Entretanto, "exigimos na sua recepção 
que os pais renunciem a eles inteiramente e para sempre, ou ao menos até que 
nós mesmos consintamos em Ihos devolver”. A razão disso é que se quer "enrai
zar em seus jovens corações uma piedade sólida”. Se o jovem decide permane
cer no convento, "Nós nos gloriamos de ter ganho uma vitória sobre o inferno e 
arrancado uma presa preciosa ao demônio”. Senão "nós os lastimamos e viva
mente nos afligimos por eles” (p. 448).

Os meninos serão recebidos entre 6 e 10 anos, sempre gratuitamente, 
tanto os pobres como os ricos, "sobretudo os pobres orfãozinhos”. Terão 8 a 9 
horas de sono, farão 4 refeições por dia. "Ensinar-se-lhes-á a ler, a escrever, a 
contar, mas sobretudo seu catecismo e história da sua religião. Dar-se-lhes-ão 
também algumas noções de latim, se julgados aptos para isso.” Os trabalhos cor
porais não serão excessivos, mas cuidar-se-á "que não se deixem levar à pregui
ça”. Confessar-se-ão quinzenalmente, antes da primeira comunhão, e semanal
mente depois. “Nunca serão deixados sozinhos, isto é, sem a presença de algum 
de seus mestres para vigiá-los; ter-se-á muito cuidado em fazer-lhes observar seu 
pequeno regulamento com toda a fidelidade possível.”

Coisa importante: “Um religioso de coro nunca deverá encarregar-se do 
cuidado habitual dos meninos. A educação deles pede assiduidade incompatível 
com tais deveres...”.

E o capítulo conclui que “a educação dos meninos é algo tão essencial que, 
se num mosteiro não houvesse ninguém preparado para isso, seria preferível 
não ter”.

O Ir. Eric, da Grande Trapa, enviou-me um exemplar da Regra da 
Ordem Terceira, contida na “Règle de Saint-Benoit, nova edição, Paris, Ru- 
sand, 1824”. Uma nota datilografada precisa que “é o único exemplar dessa 
edição da Regra comportando em apêndice as Constituições dos Irmãos da 
Ordem Terceira de Nossa Senhora da Trapa, obra de Dom Agostinho”.

Essas Constituições ocupam as pp. 262-298 da obra. Gaillardin, em sua 
Histoire de la Trappe" (1844), pp. 164-165, parece que dispunha de uma ver
são diferente.

O “Prefácio” precisa que essas Constituições têm por fonte a Regra de 
São Bento e que se terá o cuidade de sempre ligar esta àquelas. Cada Irmão 
ou Irmã deverá dispor de um exemplar dessa dúplice regra.

A introdução às Constituições de Dom Agostinho precisa algumas razões 
da criação da Ordem Terceira: numerosas pessoas possuem as qualidades 
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para os exercícios espirituais da Regra de São Bento, mas não têm a força de 
suportar-lhes as austeridades. Além disso, alguns "serão impedidos pelo zelo 
que os devora na salvação das almas”. Assim a Ordem Terceira permitirá, aos 
que carecem de forças, que se afastem dos perigos do mundo e procurem, 
"por toda a sorte de boas obras, a conversão ou a perfeição das pessoas do 
mundo”. Os Irmãos da Ordem Terceira se aplicarão, portanto, a levar:

“1 . Uma vida santa... Eis por que a Santa Vontade de Deus... lhes será 
como o som sonoro de um clarim a chamá-los ao combate...

2. Uma vida notável pela humildade.
3. Uma vida acompanhada do amor da pobreza, a fim de que, conten- 

tando-se com bem pouca coisa, possam com isso facilitar os progres
sos e a conservação de sua congregação e produzir maior bem.

4. Uma vida em que reluza uma caridade... ardente, que não apenas se 
manifeste entre eles..., mas se estenda também às pessoas do mundo 
e que ninguém seja excluído dela.

5. Uma vida ornada de tantas e tão excelentes virtudes e de tantas boas 
obras de todo o gênero, que as grandes vantagens desse Instituto 
lhes granjeiem a estima e aprovação de todo o mundo e os encora- 
gem a erigir numerosas casas, tendo o Instituto por fonte e funda
mento”.

Mas como tal projeto exige algumas dispensas da Regra de São Bento, 
Dom Agostinho propôs constituições específicas. Na primeira constituição 
(pp. 268-270), os Irmãos da Ordem Terceira terão grande cuidado de manter 
caridade e união com os religiosos da Grande Ordem.

"Todos prestarão exata obediência ao Abade ou ao Superior do Mostei
ro em que habitam ou de que dependem. Ademais, receberão do 
Abade um Superior especial encarregado de lhe fazer as vezes. Esse Su
perior será tomado dentre os religiosos, quando estiverem reunidos na 
Grande Ordem, mas quando sua moradia estiver um pouco afastada 
do Mosteiro, serão governados por um dentre eles, escolhido e nomea
do pelo Abade.”

A segunda constituição prevê um silêncio menos rigoroso que na Grande 
Ordem. Os Irmãos só falarão "para se desincumhirem de seu emprego”.

Na terceira constituição, Dom de Lestrange prevê a recitação do ofício 
da Santa Vontade de Deus (o sl 118: “Beati immaculati in via” era considera
do por Dom Agostinho como o resumo dos 150 salmos). Está previsto, 
porém, que os padres e os clérigos da Ordem Terceira conservem o grande 
ofício.
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As constituições IV e V prevêem os serviços das mesas e a alimentação.

“Não seguirão outra regra na escolha das carnes (no sentido de alimen
to?) que a de procurar tudo quanto seja menos caro... Entretanto, cui
darão que sua alimentação seja sadia.”

Portanto, os Irmãos só seguem os jejuns da Igreja, exceto na vigília da 
festa de São Bernardo. “Nos outros dias, farão três refeições.” Durante a quares
ma (.constituição VII), almoçarão ao meio-dia e, à tardinha, farão “uma refeição 
leve”.

A constituição VIII prevê que “só exercerão a hospitalidade nas casas esta
belecidas principalmente para esse tipo de boas obras".

Quanto ao vestuário, a constituição IX distingue o vestuário de interior, 
branco, com escapulário pardo, impresso com um coração de estofo vermelho 
com a inscrição: “Voluntas sanctae Dei”. Mas exteriormente, “preferirão roupas 
escuras às brancas, pois estas são mais difíceis de lavar.17

17 Dom BEAUREGARD constata, em 1828, que os Irmãos de N.-D. des Lumières vestem 
um hábito preto cuja forma não descreve.

A formação (constituição X) se realizará em 2 anos. O primeiro ano será 
feito com os noviços de coro “cujos exercícios seguirão em tudo, exceto os ofí
cios da noite e as refeições”. Terão, portanto, dormitório e refeitório separados, 
se possível. No segundo ano “que experimentem esse gênero de vida que esco
lheram".

Se entram numa casa separada da Grande Ordem, procurarão passar 
algum tempo numa das casas da Grande Ordem "antes ou depois da profis
são”. Passado esse tempo, os Irmãos farão seus votos, primeiro no Capítulo, 
depois na igreja, durante a missa cantada.

A constituição XI, muito detalhada (pp. 286-296), prevê a vida profis
sional. Inicialmente, trata-se da educação dos oblatos, oferecidos jovens por 
seus pais e educados “no recinto do mosteiro”. A fim de “conservá-los na ino
cência mais pura” e “para dar à sociedade homens de probidade... e à Igreja cris
tãos fiéis”, a educação se baseará sobre “as puríssimas máximas da Sagrada Es
critura”. Portanto, os Irmãos empenhar-se-ão em proclamar:

“os sagrados oráculos de Jesus Cristo,... de imprimir no fundo do cora
ção as grandes verdades da religião,... e sobretudo esta: Não é quem 
diz: Senhor, Senhor,... mas quem cumpre a Vontade de meu Pai que 
está nos céus”.

Depois, em cada casa da Ordem Terceira, um dos Irmãos será encarrega
do dos meninos e dos jovens, mostrando-lhes “entranhas de mãe”. Contudo, 
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“estarão sempre sob os olhos de um Mestrre que tudo enxerga e ouve,... nunca 
estarão ociosos”.

Quanto à instrução, “dar-se-ã preferência aos estudos eclesiãsticos, ofere
cendo-os a todos os que serão capazes de fazê-los”. Enfim, os educadores enche
rão de zelo seus alunos, “para que, retornando à casa dos pais, comuniquem a 
seus concidadãos os bons princípios,...”.Assim “uma nova juventude renovará in
sensivelmente e aos poucos o mundo”.

Quanto aos meninos educados fora do mosteiro:

“procurarão atrair toda a juventude, pelo menos dos povoados, fazen
do-a vir de madrugada e despedindo-a o mais tarde possível”.

Antes de terminar as aulas, far-se-á “meio quarto de hora ou ao menos al
guns minutos" de meditação. Conduzi-los-ão às missas e outros ofícios, sobre
tudo nos dias de festa, “acompanhá-los-ão ao passeio”.

Enfim, última constituição, Dom Agostinho prevê uma espécie de 
Ordem Terceira dessa Ordem Terceira, visto que

“poderão associar à sua Ordem pessoas leigas de probidade, de ambos 
os sexos, que o desejassem, contanto que se obriguem a recitar diaria
mente o ofício tão salutar da Santa Vontade de Deus e a se dedicar... ao 
amor de Deus e às obras de misericórdia”.

Concluindo, Dom Agostinho contenta-se de recordar que essas constitui
ções devem aplicar-se também às Irmãs e exorta seus discípulos à fidelidade.

Como funcionou praticamente essa Ordem Terceira? Sabe-se que o Con
selho de Friburgo, em 1795, achava o número de meninos elevado demais e que 
o governo francês receava uma educação contrária aos princípios republicanos. 
Por isso na sua fuga para a Rússia, em 1798, Dom Agostinho leva consigo 60 
meninos e 40 meninas (“Les Trappistes et les Trappistines en Suisse”, por João da 
Cruz Bouton, OCR e Patrício Braun, em ‘Helvetia Sacra’, pp. 1059-1085).

De volta, os Trapistas e as Trapistinas fundam uma dezena de escolas de 
aldeias que duram muito pouco porque são acusadas de quererem trabalhar 
para seu próprio recrutamento com uma pedagogia desusada. Somente Esta- 
vayer dura um pouco, porque essa escola era dirigida por um Irmão apto para 
sua missão.

Em 1828, Dom Beauregard visita N.-Dame des Lumières onde uma 
dúzia de Irmãos vivem de esmolas e de um pequeno pensionato. O superior 
religioso de coro não pode ter o mesmo ritmo de vida que os Irmãos. Louvig- 
né-du-Désert pertence à Ordem Terceira das mulheres. Em 1826, Montigny 
parece ainda existir: Dom Agostinho escreve daí.
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Eu disse, anteriormente, que a volta à Regra de Rance causou a supressão 
dessa Ordem Terceira. Parece, contudo, que Dom Agostinho se tenha empe
nhado muito nessa obra até o fim. Seu testamento espiritual do Monte Cassi- 

3 (Vida, pp. 114-123) reserva um lugar importante aos meninos:

"Digo mil coisas afetuosas a nossos Irmãos conversos e ohlatos que ja
mais esquecerei. Digam a nossos queridos menininhos... quanto desejo 
sua salvação e quanto estaria pronto a trabalhar para salvá-los. No 
Monte Cassino vi meninos de apenas 7 anos irem às Matinas todos os 
dias”.

Uma tal afirmação, às vésperas da morte, mostra quanto Dom Agostinha 
tinha consciência do problema educacional, mas também quanto o encarava 
numa perspectiva arcaica. Entretanto, soube criar uma Ordem Terceira edu
cativa que o Papa Pio VII aprovara em 1804 (Vida, pp. 161-163) e que dura
ria tanto quanto sua reforma.

d) Influência de Valsainte sobre La Valia e l’Hermitage

Agora, exposta bastante longamentc a reforma monástica lestrangiana e a 
criação da Ordem Terceira, tentarei mostrar essa possível dupla influência 
sobre Marcclino Champagnat.

Primeiramente, são abundantes os testemunhos da dura ascese que ele 
mesmo se impunha. Jejua heroicamente, leva o cilício e se disciplina (“Té- 
moignages sur Marcellin Champagnat”, inquérito diocesano, II parte, pp.80, 
179, 191, 198). Juliana Epalle (p. 19) revela que o seminarista Champagnat 
"durante todas as férias ficava em casa”. Na "Vida” (p. 37, nota 10), o testemun
ho do pároco é muito explícito:

"Muitas vezes tive de moderar-lhe o ardor no trabalho e o espirito de 
mortificação. Se eu o tivesse deixado à vontade, teria passado grande 
parte da noite estudando e rezando e ter-se-ia entregue a privações na 
comida, com perigo para a saúde”.

Nas viagens, não toma nenhum cuidado com sua pessoa; não aceita o 
vinho que lhe oferecem (Vida, p. 131).

Os Irmãos seguem o mesmo exemplo. O Inspetor Guillard, em 1822, 
nota que praticam "a maior frugalidade e nunca tomam vinho” (Processo, p. 
111: sua temperança heróica: “Durante algum tempo, julgou que os Irmãos po
deríam dispensar-se do vinho...”). Quanto a João Maria Granjon, “permaneceu 
ajoelhado, estático, das 8h da noite até as 8 h da manhã” (OME, p. 74). Nos do
cumentos, o problema da alimentação volta constantemente (OME p. 82). 
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Quer-se reunir os Irmãos de La Valia aos de Valbenoite, porque “aí se daria 
uma alimentação mais conveniente ao trabalho dos Irmãos”. Em OME, p. 
152, lemos: “A economia não deve prejudicar ao comum dos Irmãos para a ali
mentação". Nas comunidades (Vida, p. 103) "a alimentação era das mais sim
ples; a frugalidade e a economia em que viviam beiravam frequentemente o exa
gero”. O P. Champagnat parecia até convidar alguns Irmãos a uma mortifica
ção extrema (Processo, p. 112): mostra a um Irmão a disciplina e o cilício e o 
convida a servir-se deles.

Por outro lado, La Valia e 1’Hermitage são conventos onde se trabalha du
ramente, onde se faz de tudo, onde se é pobre, onde se come pouco (Processo, 
p. 85: testemunho de José Violet): “nosso ordinário era uma sopa,... e uma porção- 
zinha de fricassê com pão mal cozido; por bebida tínhamos água”. Gabriela Fail- 
lasson cita seu pai (Processo, p. 228): “LHermitage é um paraíso: reza-se, traba
lha-se, ama-se, guarda-se o silêncio, e o P. Champagnat é sempre o primeiro em 
tudo”. Mas o mais interessante é o testemunho de Marconnet (Processo, II parte, 
p. 29), porque por ter comido batatas mofadas, escondidas debaixo de uma 
cama, o Padre lhe inflige três dias de detenção “como castigo de minha gula”.

Ademais, desde La Valia a organização é de convento. Elegeu-se um su
perior (Vida, p. 64), há um regulamento estrito, e o Ir. Diretor, ávido de hu
milhação, pede ao Irmão mais jovem que o advirta. Como esse não o humilha 
bastante, pede autorização para escolher outro. O próprio P. Champagnat 
exige obediência cega e humilhações penosas: assim o Ir. João Batista teve de 
descer à cloaca para retirar um terneiro em decomposição e passar o tempo 
das férias na cozinha (Abrégé des Annales, p. 191).

A sorte do Ir. João Maria, evocada na “Vida” (p. 141), recorda, espanto
samente, a do P. Courveille.

“Sonhando com uma perfeição utópica, levava tudo aos extremos: na 
alimentação impunha-se privações que lhe arruinaram a saúde; usava 
o cilício...”.

Como o P. Courveille, vai à Trapa e, como ele - embora menos grave
mente - entrega-se a abusos que obrigam a despedi-lo. Mas se o P. Courveille 
malogra inteiramente sozinho, João Maria, formado pelo P. Champagnat, é 
um fracasso desse tipo de formação.

Há um outro aspecto monacal de La Valia: a recepção dos oblatos. O 
caso é típico com Gabriel Rivat (Vida, p. 62), de apenas dez anos, e que a mãe 
entrega ao P. Champagnat: “Faça dele o que lhe aprouver”.

Outro traço nos aproxima do mosteiro lestrangiano: o culto da vontade 
de Deus. E o que afirma o Irmãozinho Francisco quando o pároco de Taren- 
taise quer prepará-lo ao sacerdócio:
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"NJo faço a minha vontade, mas a de Deus, que se manifesta através 
de meu superior” (Vida, p. 63).

Essas palavras são as mesmas do P. Courveille na carta de Aiguebelle. Essa 
vontade de Deus dirige também o P. Champagnat em circunstâncias dramáti
cas (pp. 108, 130). E se guardamos na memória o tema lestrangiano dessa 
santa vontade, pode-se pensar que nos Maristas ele não é um lugar-comum, 
mas uma espiritualidade profundamente consolidada pelo Fundador.

Parece-me, portanto, bem possível que a espiritualidade do Champagnat 
das origens e, portanto, dos primeiros Irmãos, tenha fortemente sofrido a in
fluência lestrangiana, e que La Valia e 1’Hermitage tenham sido concebidos 
como mosteiros inspirados na Regra de S. Bento, onde se obedece (Vontade 
de Deus), se pratica a mortificação (espiritualidade sacrifical), se cala (o silên
cio da Valsainte é total), se trabalha duramente (Lestrange restabeleceu o tra
balho manual prolongado),...

Mas há ainda outros aspectos da regra lestrangiana em que se inspira o P 
Champagnat. Por exemplo, um igualitarismo fraternal, porque os “Règle
ments” (p. 51) suprimem as diferenças entre os religiosos de coro e os conver
sos. Igualmente, o Abade “não terá nenhuma outra distinção que as relaciona
dos com seu cargo,... ser-lhe-á servida a mesma porção que à comunidade, sem 
nenhuma diferença”. Quando pensamos que o P. Champagnat, vindo habitar 
com os Irmãos, se contentou do habitual deles e viveu muitos anos arruman
do seu próprio quarto, não estamos no mesmo espírito?

Os “Règlements" previam também o cuidado dos pobres: “prover-se-ão 
todas as suas necessidades, alimentação, vestuário, sepultura”. Não se praticou 
isso em La Valia e 1’Hermitage?

Para o ofício, os monges de Valsainte recitam, além do ofício regular, o 
pequeno ofício da Santíssima Virgem “salmodiando-o todos os dias do ano” 
(Règlements, t. 2, p. 64), antes do grande ofício, exceto de manhã.

O P. Champagnat pôde encontrar aí sua fonte de inspiração. Por fim, 
um detalhe talvez interessante. Entre os “moveizinhos” dos Irmãos, “cada um 
terá uma cruzinha de madeira comum, com um crucifixo de cobre. Portar-se-á 
essa cruz numa das botoeiras da roupa ou da extremidade das mangas”. Seria a 
inspiração da cruz de profissão?

Mas é preciso ir mais longe, examinando agora em quê o P. Champagnat 
se inspirou na Ordem Terceira da Trapa para criar os Irmãos. Contra essa hi
pótese, existe o lugar-comum que somente Champagnat sonhou em fundar os 
Irmãos e disso foi encarregado. E cada um pensa muito naturalmente que 
Champagnat decalca o método das Escolas Cristãs, porque intenciona tomar 
seu método.

Mas tudo isso me parece muito mais complicado, porque Champagnat 
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não foi o único a fundar Irmãos. Courveille não se privou deles. E o P. Pom- 
pallier, em La Favorite, foi nomeado superior dos Irmãos terciários de Maria. 
Em Charlieu, Courveille parece querer estabelecer quase a mesma casa que 
em 1’Hermitage:

“Além da escola primária, um noviciado para os Irmãozinhos de Maria 
e uma reunião de Padres missionários destinados a ajudar... os diversos 
párocos serventuários” (OME, p. 95).

Ademais, os Irmãos que o P. Champagnat funda em La Valia não são de
calcados sobre o modelo dos Irmãos das Escolas Cristãs. O vestuário daqueles 
é muito diferente, sua vida é muito mais frugal e menos especializada no ensi
no. Nem todos vivem em comunidade (o Ir. Lourenço, no Bessat, depois em 
Tarantaise, Vida, p. 76). A obra é tão original que o público não a compreen
de (Vida, p. 107):

“Espalhavam que estava formando uma comunidade de Irmãos profes
sores, de Irmãos lavradores, Frades eremitas... Chegaram ao extremo 
de inventar que ia instituir uma seita de beguinos”.

De fato, o público viu bem que essa fundação é um pouco tudo isso ao 
mesmo tempo. Aliás o próprio P. Champagnat fala de sua fundação em ter
mos extremamente misteriosos (Vida, p. 108), onde transparece o tema da 
vontade de Deus:

" Pensei em formar professores para a juventude rural. Nesse intuito 
reuni alguns jovens. Deus fará deles o que lhe aprouver, pois só desejo 
realizar sua santa vontade”.

Habilidade da parte do P. Champagnat em face de um Bochard que quer 
fundir as congregações? Certamente. Mas bem pode ser igualmente o cons
trangimento de um homem que não visa a uma congregação, mas a uma 
Ordem e que não pode dizê-lo.

Pode também ser útil sublinhar aí uma verdadeira disciplina do arcano 
que os Maristas se impõem, notadamente Courveille e Champagnat. Visto que 
seu projeto pode colidir com as autoridades diocesanas, o Estado,... é preferí
vel que acreditem numa obra clássica. Não esqueçamos que ao sair da Revolu
ção, o catolicismo guardou amplamente o gosto do segredo e especialmente 
em Lião, todo um catolicismo discreto age ao redor da congregação fundada 
por Bento Coste e o P. Robert... Quereriamos saber mais a respeito do livreiro 
Rusand que desembolsou dinheiro ao Champagnat, sobre essas personagens 
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milagrosas que trazem quantias importantes e desaparecem. Numa palavra, 
não creio que o P. Champagnat seja personagem mais clara que isso. Junto ao 
Courveille, isso era pouco admissível. Acrescentemos que a palavra “Irmão” é 
eminentemente vaga. No espírito de muitos, o “Irmão” ou a “Irmã”, é o pie
doso e bom leigo que se dedica, celibatário, vivendo em comunidade por tra
dição ou necessidade, mais que por espírito religioso. E provavelmente esse 
tipo de Irmão que é testemunha no testamento do P. Champagnat - um certo 
Antônio Desgrange, Irmão leigo no Asilo (OME, p. 117). O P. Colin, quando 
trata de Irmãos, tem essa visão do Irmão auxiliar, mais especializado em tra
balhos manuais.

A meu ver, o P. Champagnat tem uma visão de Irmão muito mais inova
dora e talvez mais inspirada na Trapa do que nos Irmãos das Escolas Cristãs. 
Assim não há diferença de estatuto entre religiosos Irmãos: todos são profes
sores e trabalhadores manuais. Mas são também monges que vivem em casa, e 
não se trata de confiar-lhes sacristias como aos Irmãos tradicionais. Em suma, 
o P. Champagnat, tateando, procura inventar o monge-educador que vive do 
trabalho de suas mãos e suscita ao seu redor o exemplo de vida monástica in
transigente.

Pode-se também, comparando-os às condições dos Irmãos da Ordem 
Terceira trapista, perceber possíveis influências. Inicialmente, os Irmãos de La 
Valia e de 1’Hermitage, os das escolas, aplicam o programa lestrangiano de 
vida santa, humilde, pobre, caritatriva, zelosa. Assim se explicaria que nas ori
gens do Instituto os Irmãos tenham olhado bem mais longe que a escola (por 
ex., Vida, p. 104). O vestuário preto dos Irmãos de La Valia poderia ter-se 
inspirado na “constituição IX” (Dom Beauregard, em 1828, encontra os Ir
mãos de sua Ordem Terceira, em N.-Dame des Lumières, vestidos de preto). 
Outra influência possível poderia vir da “primeira constituição” que prevê 
uma autoridade em três escalões: o Abade, um superior especial para os Ir
mãos e, localmente, um superior Irmão. Não era esse, em l’Hermitage, o pro
jeto de Courveille e Champagnat, antes que a eleição dos Irmãos rejeitasse 
essa bela combinação?

Esse projeto impossível terá a vantagem de dar grande solidez à obra, 
porque, diferindo de muitas outras, essa obra é clara, porque fundada sobre a 
conversão interior, a vida comunitária, a obediência a um superior religioso, a 
ascese. Ao mesmo tempo, devido ao gênero de vida muito austera, poderá se 
instalar nos locais mais pobres.

Portanto, a afirmação de um Champagnat sozinho a fundar os Irmãos 
acho que deve ser matizada, porque me parece que quando o P. Champagnat 
fala de “Irmãos”, não é bem compreendido pelos outros, que guardaram a 
imagem tradicional do Irmão, e que não compreendem bem em que coisa seja 
primordial a organização de quase domésticos. E porque Champagnat tem 
um modelo preciso - e penso na Ordem Terceira da Trapa, sem excluir os Ir
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mãos das Escolas Cristãs - que ele fala assim. Somente mais tarde, vendo a 
obra realizada, os outros compreenderão o que significa fundar Irmãos. Alás, 
é muito provável que tenha sido o P. Courveille quem melhor entendeu o pro
jeto do P. Champagnat, porque pessoalmente conhecia o modelo. Isso nos ex
plicaria sua ação comum na compra da casa de La Valia e, depois, de 
l’Hermitage. Ambos querem fundar uma Ordem apostólica largamente inspi
rada na Trapa. A concretização do projeto, após o esboço de La Valia, será 
1’Hermitage.

* * *

No fim deste artigo, creio ter evidenciado que a carta do P. Courveille em 
Aiguebelle não refletia apenas sua psicologia, como diz o comentário das O. 
M., mas também sua espiritualidade e sobretudo o primeiro projeto da Socie
dade de Maria, fundado sobre uma combinação de modelos: os jesuítas e os 
trapistas. Em compensação, meu estudo deixa quase intato o problema da 
inspiração marista da Sociedade.

Minha interpretação permitiría, portanto, confirmar o que o P. Colin e o 
P. Champagnat sempre disseram: o verdadeiro fundador da Sociedade de 
Maria é bem o P. Colin, visto que a primeira Sociedade de Maria partiu de 
bases muito diferentes das dele e que os Irmãos Maristas, sobreviventes dessa 
primeira Sociedade de Maria, estiveram ligados a ela somente pela mediação 
do P. Champagnat, co-fundador da primeira Sociedade de Maria, mas não da 
segunda. No segundo projeto, teve essencialmente um papel de acolhida, mas 
não desempenhou papel ativo na atração de aspirantes-padres, coisa que o P. 
Séon fez. E se tentou, durante algum tempo, impor seu modelo aos Padres, 
fracassou depressa e eles se emanciparam.

Em compensação, se o P. Champagnat é bem o fundador dos Irmãos, 
creio que o é de maneira muito mais complexa do que até agora foi percebi
do. Com efeito, parece-me que sua fundação de La Valia se concebe como um 
ramo da Sociedade da qual Courveille é o fundador. Até não se pode dizer 
que o P. Champagnat tenha, inicialmente, o monopólio da fundação dos Ir
mãos, visto que o P. Courveille tentou, em Feurs e sobretudo em Charlieu, re
alizar pessoalmente uma fundação, agrupando Padres e Irmãos. Se a isso 
acrescentarmos suas fundações de Irmãs, em Rive-de-Gier e em Saint-Clair, 
creio que teremos uma idéia justa do projeto primitivo: Padres monges-mis- 
sionários, uma Ordem Terceira de Irmãos e de Irmãs, à imagem da Trapa, que 
compreendia Trapistas - Padres e Irmãos - e trapistinas, divididas em con- 
ventuais e Irmãs da Ordem Terceira.

Aliás, a organização de l’Hermitage destinada a acolher Padres, Irmãos 
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professores, Irmãos dos trabalhos manuais, mas também anciãos, enfermos, 
órfãos, reproduz bem a Trapa primitiva, cuja descrição encontramos na “Carta 
a um eclesiástico de Orleães". A rede de escolas onde os Irmãos ensinam tam
bém existiu na Trapa, primeiro na Suíça, depois um pouco na França.

Portanto, se o P. Champagnat fundou os Irmãos e teve êxito lá onde o P. 
Courveille fracassou, foi provavelmente devido a suas qualidades pessoais, 
mas também devido a seu objetivo mais limitado (somente Irmãos), quando o 
P. Courveille parece ter querido fundar os três ramos ao mesmo tempo e, por
tanto, fracassou por falta de unidade de ação.

Compreende-se, pois, que tenha recorrido muito cedo a seu discípulo 
para se apoiar na sua criação a fim de desenvolver a Ordem sonhada. Assim, 
uma primeira vez, a Sociedade de Maria se terá apoiado nos Irmãos. 
LHermitage - nova Valsainte - estava destinada a concluir o que La Valia co
meçou e, de modo caótico, é verdade, preencheu essa missão.

Mas cumpre não esquecer que o P. Champagnat é fundador dos Irmãos 
uma segunda vez, visto que, depois de 1826, reorganiza completamente a fun
dação primitiva e despede os que, como o Ir. João Maria ou os revoltados das 
meias de pano, recusam a mudança.

Essa maneira de ver tem a vantagem de fazer perceber um Champagnat e 
um Courveille infinitamente mais complexos e, portanto, mais humanos, sem 
mudar completamente o que já sabemos sobre eles. Assim procurei mostrar 
um Courveille espiritual, tendo realmente a intenção de entrar numa Trapa 
que não o quer e, portanto, constrangido a se procurar novos projetos (na 
abadia Saint-Antoine,...), tanto mais que não querem retomá-lo na Sociedade 
de Maria. Entretanto, o mais interessante talvez seja a metamorfose do P. 
Champagnat, passando de uma espiritualidade austera, sacrifical, a uma reli
gião mais moderada, mais humana e também mais à escuta da realidade.

Parece-me também que minha interpretação tem outra vantagem: confir
ma realmente os fatos relatados pelo Ir. João Batista, mas tende a nuançar 
suas interpretações, guiadas pelo cuidado de denegrir Courveille para melhor 
fazer aparecer o P. Champagnat, como o único fundador e também superior 
legítimo desde a origem. De outro lado, este trabalho aponta uma falha do Ir. 
João Batista: a fraqueza de sua cronologia quanto à espiritualidade do P. 
Champagnat. Com efeito, a segunda parte da “Vida” passa em revista suas vir
tudes, como se o P. Champagnat tivesse mantido a mesma espiritualidade 
desde as origens. Tentando mostrar que há, pelo menos, uma ruptura na espi
ritualidade do P. Champagnat, espero chamar a atenção dos pesquisadores 
sobre a necessidade de datar o melhor possível o que nos é dito a seu respeito. 
Em suma, mesmo se a "Vida” escrita pelo Ir. João Batista permanece para nós 
uma fonte indispensável e amplamente fidedigna, ela deve ser interpretada, 
corrigida, completada à luz das admiráveis coleções de documentos que estão 
à nossa disposição, como as O.M., as Cartas, os Anais do Ir. Avit, etc.
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E óbvio que o gênero literário que cscolhi (um artigo) deve ser interpre
tado como traduzindo certa prudência em meus conceitos, porque aquilo que 
nele exponho é o resultado de uma pesquisa em andamento que precisa se 
aperfeiçoar e se beneficiar de investigações suplementares, ao mesmo tempo 
que de críticas fundadas. Para mim, é um ensaio histórico.

André LANFREY, 11-11-1993.
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DOCUMENTOS

2.20

CONFERÊNCIA,

conforme autógrafo de AFM 134.18,
folheto de 4 páginas, formato 19,4 x 11,8, 
escrito apenas em duas páginas, frente e verso.

O próprio P. Champagnat indica que se trata de uma “Conferência”. Entretan
to, é apenas um esboço muito sumário sobre o qual teve de improvisar seu discurso.

Devido ao assunto tratado, devemos situá-lo nos primeiros anos de seu vicaria- 
to, a respeito do qual o seu biógrafo diz: "Outro vício que lhe deu ainda mais trabalho: 
a embriaguez... Quando as exortações do alto do púlpito não surtiam efeito,..." (Vida, 
edição de 1989, p. 50).

Constatar-se-á que, muito habilmein.^, ^omeça pela gula que pode abranger 
maior número, inclusive mulheres e crianças. Mas passa por cima dela rapidamente 
(2 primeiros pontos), para insistir na embriaguez, consagrando-lhe os 8 pontos se
guintes.

Só lastimamos que não tenha posto ao menos elementos de resposta às pergun
tas que faz. Poderíam nos esclarecer quanto à maneira de ver a situação. Assim, deve 
mos contentar-nos com as perguntas que já indicam não poucos detalhes.
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CONFERENCE SUR LA GOURMANDISE ET LTVROGNERIE

Nolite inebriari in quo est luxuria
Io Qu’est ce que la gourmandise[?] En combien de manieres 

peche-t-on par gourmandise?
- En cinq manieres: praepropere, laute, nimis, ardenter, studiose

2o Quand une personne s’est trouvée très incomodée pour avoir 
mange avec excès, ou pour avoir mangé quelque chose qu’elle savoit lui 
être très contraire, a-t-elle peché mortellement?

3o Quand on boit ou qu’on mange jusqu’a se rassayier et qu’on le 
fait principallement pour gouter le plaisir qu’on y trouve, commet on en 
cela un peché, surtout lorsqu’on ne mange pas jusques a en être in- 
commmodé?

4o En quoi consiste l’ivrognerie[?] Est ce un peché mortel de sa na- 
ture?

- R. Ni les fornicateurs, ni les ivrognes ne seront point héritier de 
royaume de Dieu. St. P. D’oú St. Th. conclut que 1’ivrognerie est de sa 
nature un péché mortel: Ebrietas per se loquendo est peccatum mortale

La raison est qu’il n’y a point de vice qui rende l’homme plus sem- 
blable aux bêtes que ce vice la.

5o Quels effets produit l’ivrognerie?
Quatre: la perte du temps, de son bien, de sa santé et de son ame.

6o N’y a-t-il que ceux qui perdent la raison en buvant ou qui boi- 
vent jusqu’au vomissement qui se rendent coupables d’ivrognerie?

Vae qui potentes estis ad bibendum.

1° Quelle conduite tenir a 1’egard de ceux qui frequentem les caba
rets, qui y demeurent long-temps, a des heures indues, qui y boivent avec 
excès, qui y jurent et y chantent des chansons deshonnêtes?

8o Les cabaretiers qui fournissent leur maison, qui donnent le vin, 
sont ils coupables?

9o N’y a-t-il que les cabaretiers qui donnent du vin qui soient cou
pables?

10 ° Que doit faire un ivrogne qui songe tout de bon a sortir de ce 
vice?
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2.20 - CONFERÊNCIA

5

10

15

20

25

CONFERÊNCIA SOBRE A GULA E A EMBRIAGUEZ

Nolite inebriari in quo est luxuria.

l.° — O que c a gula? De quantos maneiras peca-se por gula?
— De cinco maneiras: praepropere, laute, nimis, ardenter, studiose.

2° — Quando alguém se sentiu muito mal por ter comido demais, 
ou por ter comido algo que sabia que lhe faria mal, pecou mortalmente?

3 .° — Quando se come ou se bebe até saciar-se e se o faz principal
mente para saborear o prazer que nisso se encontra, comete-se pecado, 
sobretudo quando não se come até sentir-se mal?

4 .° — Em que consiste a embriaguez? É por natureza um pecado 
mortal?

— R. Nem os fornicadores, nem os beberrões herdarão o reino de 
Deus. S.P. Daí Santo Tomás conclui que a embriaguez é, por natureza, 
um pecado mortal: Ebrietas per se loquendo est peccatum mortale. A 
razão é que não há nenhum vício que torne o homem mais parecido com 
os animais do que a embriaguez.

5 .° — Que efeitos produz a embriaguez?
Quatro: a perda do tempo, de seu bem, de sua saúde e de sua alma.

6 .° — Somente os que perdem a razão bebendo, ou que bebem até 
vomitar é que se tornam culpáveis de embriaguez?

Vae qui potentes es tis ad bibendum.

7 . — Como proceder com aqueles que freqüentam as tabernas, que 
nelas permanecem muito tempo, a desoras, bebendo demais, blasfeman
do e cantando canções desonestas?

8 .° — São culpáveis os taberneiros que abastecem sua casa, que dão 
o vinho?

9 .° — São culpáveis somente os taberneiros que dão o vinho?

10 .° — Que deve fazer um bêbedo que deseja realmente deixar o 
vício?
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2.21

SERMÃO SOBRE A IMPUREZA

Conforme autógrafo de AFM 134.15,
sobre caderno do qual sobram 4 páginas, formato 20,5 x 14,
escrito numa folha, frente e verso. As outras ficaram intatas, 
exceto uma página, tida como a primeira, que traz, 
em letra diferente: Champagnat.

Já sabemos que a palavra “Discours” com que o P. Champagnat encabeça esse 
texto pode ser interpretada, devido à construção do mesmo, como um sermão. Mas 
aqui temos apenas o começo, a entrada no assunto. Pode-se pensar que tenha redigi
do a continuação, ao menos esquematicamente, e que as folhas se extraviaram, por
que parece difícil que ao preparar esse “discurso” se tenha detido bruscamente de
pois de enunciar o plano, sem acrescentar ao menos algumas palavras que servissem 
de referência à improvisação.

A expressão “cristãos, meus irmãos” indica que se dirigia a fiéis, mas possivel
mente a estranhos de sua paróquia, talvez no contexto de uma missão em que esse as
sunto pode ser mais facilmente tratado que diante de seus paroquianos que poderíam 
sentir-se por demais diretamente visados. Entretanto, isso é apenas uma hipótese que, 
por falta de elementos, não podemos verificar.
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DISCOURS SUR L’IMPURETÉ

Now regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupis- 
centiis ejus.

«Ne permettez pas que le péché règne dans votre corps mortel, et 
ne suivez pas ses mouvements déréglés».

aux Rom. ch. 6

C’est une étrange chose que le plaisir : tout le monde le recherche 
et personne ne peut le trouver. C’est la grande occupation des gens du 
monde. Les uns le cherche dans les festins, les autres dans les débau- 
ches; ceux-ci dans le jcu, ceux-là dans les conversations; quelques uns 
dans de riches possessions, et enfin d’autres à assouvir leur passion bru- 
tale, et aucun ne trouve le plaisir qu’il cherche.

Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversas carnem. A 
quo quis superatus est, hujus servus est.

La chair combat contre 1’esprit et 1’esprit contre la chair. Celui des 
deux qui est vaincu, dit 1’apôtre, devient esclave de 1’autre.

Si 1’esprit prend le dessus, il traite le corps en esclave, et le fait servir 
à sa sanctification, mais si le corps se rend maitre de 1’esprit, il s’en sert 
comme d’un esclave et le fait servir à sa réprobation.

11 est donc important, chétiens mes f., que nous sentions toute l’in- 
dignité de cette servitude, afin que nous nous en garantissions.

Examinons la chose par degrès.

Je dis en premier lieu que la servitude de (la chair) 1’impureté est 
cruelle à l’homme et rend sa vie malheureuse.

En second lieu, très pernicieuse au salut et presque toujours suivis 
de la réprobation de celui qui s’est rendu 1’esclave de 1’impureté.

En troisième lieu servitude qui devient nécessaire et qui damne (un 
très) ceux qui se sont livrés à ce vice, et ils sont en très grand nombre.
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DISCURSO SOBRE A IMPUREZA

No» regnet peccatum in vestro mortali corpore, ut obediatis concupis- 
centiis ejus.

“Não permitais que o pecado impere em vosso corpo mortal, sujei
tando-vos às suas paixões” (Rom 6,12).

O prazer é uma coisa estranha: todo o mundo o procura e ninguém 
o pode encontrar. É a grande ocupação das pessoas do mundo. Alguns o 
procuram nos festins, outros na libertinagem; estes no jogo, aqueles nas 
conversas; alguns em ricos haveres, outros, enfim, em satisfazer sua pai
xão selvagem, e ninguém encontra o prazer que procura.

Caro concupiscit adversus spiritum, spiritus autem adversus carnem. A 
quo quis superatus est, hujus servus est.

A carne combate o espírito, e o espírito combate a carne. De ambos, 
diz o Apóstolo, aquele que é vencido torna-se escravo do outro. Se o es
pírito sobrepuja, trata o corpo como escravo e o faz servir à santificação, 
mas se o corpo domina o espírito, serve-se deste como de um escravo, le
vando-o à condenação.

Portanto, é importante, meus irmãos cristãos, que sintamos toda a 
indignidade dessa escravidão, a fim de que nos preservemos dela. Exami
nemos isso por degraus.

Digo, em primeiro lugar, que a escravidão da impureza é cruel para 
o homem e lhe infelicita a vida.

Em segundo lugar, é muito prejudicial à salvação e quase sempre 
acompanha a condenação daquele que se tornou escravo da impureza.

Em terceiro lugar, é escravidão que se torna necessidade e condena 
os que se entregaram a esse vício, e são em grande número.
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Moyse après avoir passe la Mer Rouge, eleva un autel au Seigneur et 
entonna un admirable cantique en action de graces au Seigneur. Pour 
vous apprendre, mes F. a recevoir comme bienfait de Dieu sans lui en te- 
moigner votre reconnaissance est ce ainsi,mes F. qu’on se comporte
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2.22

EXORTAÇÃO

Conforme autógrafo dos AFM 134.32,
em caderno de 24 páginas, formato 18,5 x 14,
escrito nas páginas 18, 19 e começo de 20,
depois de um Discurso sobre o Inferno, doc. 134.03.

O que segue é um texto isolado que se encontra depois de um Discurso sobre o 
Inferno. Está escrito com letra relativamente grande, limpa, sem rasuras, mas não 
sem erros de grafia. Esses e as inabilidades de estilo, provenientes do fato que a escri
ta não consegue acompanhar a impetuosidade do pensamento, deixam supor que foi 
composto espontaneamente pelo próprio P. Champagnat. É dirigido a cultivadores, 
sem dúvida os de La Valia.

Se o que acaba de ser dito coincide, esse texto apresenta o grande interesse de 
um pensamento espontâneo de nosso Fundador, sem pesquisa nem cálculo. Com as 
nuanças e as entonações da fala, compreende-se que poderia ter certo impacto sobre 
o auditório.

Moisés, depois de atravessar o Mar Vermelho, construiu um altar ao 
Senhor e entoou um admirável canto de ação de graças ao Senhor. Digo- 
lhes isso para lhes ensinar, meus irmãos, como devem receber o benefí
cio de Deus, testemunhando-lhe o reconhecimento. E dessa maneira, 
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dans cette paroisse. Le contraire de ce que fit Moyse n’arive-t-il pas. Car, 
dites moi seincèrement quel est le temps ou le Seigneur est le plus offen- 
sé dans cette paroisse. (Répondez s) est ce au temps d’hiver oü tout le 
monde remplit ses devoirs de religion, on assiste pendant ce temps beau- 
coup plus assidument à la celebration des Sts mystères, non seulement le 
dimanche, mais même la semaine. Eéglise est à tous moments fréquentée 
et le dimanche elle ne désemplit pas d’une obe à 1’autre, et cependant 
dans ce temps il semble que le ciei est de bronze. Dur hiver qui est enco- 
re un temps si pénible créé pour chatier l’hommc on s’empresse, non 
seulement le dimanche, mais même la semaine autour de nos confession- 
naux. En hiver, non seulement les femmes, mais encore les hommes. Le 
Seigneur veut il faire des donts aux hommes. L’instant même oü il reçoit 
ces dons est le moment ou il semble prendre a tache de 1’offenser. Car 
mes chers frères est ce quand on someille qu’on offense plus le Seigneur, 
non, mais le bon Dieu a t il fait parvenir a maturité la récolte, l’a t il 
conservée jusqu’au moment ou il peut en jouir a son aise. c’est à dire a 
mesure qu’elle tombe entre ses bras.

Etrange et épouventable ingratitude des hommes, ils complotent 
comment ils feront pour mieux offenser le Seigneur. Car mes frères n’est 
ce pas vrai, soyons de bon compte que le temps ou vous achevez de reti- 
rer, de ranger les dons que vous avez reçus gratuitement des mains du 
Seigneur, alors vous rassemblez vos amis, vos voisins pour offenser, pour 
insulter celui qui vous a comblé de bien.
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meus irmãos, que a gente se comporta nesta paróquia? Não acontece o 
contrário do que fez Moisés? Por que, digam-me sinceramente, em que 
tempo é que o Senhor é mais ofendido nesta paróquia? Respondam. Será 
no tempo de inverno, em que todo o mundo cumpre seus deveres de reli
gião, assiste durante esse tempo muito mais assiduamente à celebração 
dos Santos mistérios, não somente no domingo, mas até na semana? A 
igreja é a todo o momento frequentada e no domingo não se esvazia de 
uma a outra alvorada, e no entanto parece que nesse tempo o céu é de 
bronze. No duro inverno, que ademais é um tempo tão penoso criado 
para castigar o homem, a gente é solícita, não apenas no domingo, mas 
até na semana, ao redor de nossos confessionários. No inverno, não so
mente as mulheres, mas também os homens.

Quando chega a primavera, o Senhor quer abençoar os homens. No 
mesmo instante em que recebem esses dons, parece que se encarregam 
de ofendê-Lo. Por que, meus caros irmãos, será quando se dorme que a 
gente mais ofende o Senhor? Não; mas o bom Deus fez amadurecer a 
colheita, conservou-a até o momento em que o homem pode gozar dela à 
vontade, isto é, na medida em que queira abrir os braços para recebê-la.

Estranha e espantosa ingratidão dos homens! Conspiram o melhor 
modo de ofender o Senhor. Por que, meus irmãos, façamos bem os cálcu
los, não é verdade que, terminado o tempo de colher, de colocar em 
ordem os dons recebidos gratuitamente das mãos do Senhor, vocês reú
nem então seus amigos, seus vizinhos para ofender, para insultar Aquele 
que os cumulou de bens?
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2.23

CONFERÊNCIA

Conforme o autógrafo de AFM 134.31,
num caderno de 20 páginas, formato 19,5 x 14,5,
escrito nas páginas 2, 3 e 4. Nas páginas 9 a 18 está
o documento 134.09.

Na primeira página lê-se: “Vous le... — 
colchão — 
2 cobertores — 60 garrafas 
papel... 150

72
78

O texto que segue não é nada homogêneo. São antes dois textos que se sucedem 
no caderno, o primeiro na página 2, o outro nas páginas 3 e 4. Será que o autor quis 
que se sucedessem intencionalmente, considerando o segundo como ilustração do 
primeiro, isto é, a maneira sacrílega de compreender a eucaristia? Isso é provável, 
mas não certo. Apesar disso, os apresentamos um após o outro, como constam nos 
arquivos.
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In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

N’est-il pas bien étonnant, mes F. que la f(ête) de la très Ste Trinité 
qui est la première et la plus grande solennité, soit néanmoins celle que 
1’Eglise celebre avec moins de solennité? En voici la raison, M.F.: cette 
solennité est bien moins la fête de la terre que celle du ciei; celle du temps 
que celle de 1’éternité. Un vrai chrétien doit désirer de comemorer

Tournons nos regards sur d’autres mystères, plus proportioné à 
notre faiblesse. L’amour de Jésus C. pour nous dans dans le très St Sacre- 
ment de 1’autel et le don qu’il nous fait de son Sacré Coeur (dans le tr) 
sera 1’objet des deux solennités prochaines. Préparons-nous à les cele- 
brer dignement. - et fairc tous les efforts pour s’y préparer.

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je 
demeure en lui. Ces paroles que je vous dis sont esprit et vie.»

Un père avoit un fils qu’il aimoit tendrement et à qui il prodiguoit 
les soins et les bienfaits. Cependant ce fils, à chaque bienfait qu’il rece- 
voit de son père lui repetoit sans cesse qu’il vouloit quitter la maison pa- 
ternelle pour vivre au gré de ses penchans pervers. Le père entendant de 
pareils discours versoit des larmes sur le malheur de son fils. Enfin ce 
fils, ne prenant conseil que de ses passions et de ses compagnons de dé- 
bauche, part un jour sans rien dire à son père. Le père étant informé du 
départ de son fils, verse un torrent de larmes sur la perte qu’il vient de 
faire. Huit jours se passent et la douleur du père allant toujours en crois
sant il dit il faut que j’aille moi-même le chercher et jusqu’à ce que je l’ai 
trouvé je ne reviendrez point. Après 1’avoir cherché inutilement pendant 
deux jours, tout en traversant une forêt, il apperçu un homme, à 
quelques pas du chemin, n’ayant plus qu’un soufle de vie, tout couvert 
de blessure. C’étoit des voleurs qui, après lui avoir enlevé tout ce qu’il 
avoit, 1’avoient laissé dans cet état parce qu’ils le croyaient mort. Cet in- 
fortuné père s’avance pour reconnoitre si ce ne seroit point par hazard 
son fils. II soulève un peu le moribond sans pouvoir le reconnoitre, telle- 
ment les blessures et le sang 1’ont défiguré. Après lui avoir lavé le visage; 
il reconnoit enfin son malheureux fils qui n’a plus qu’un soufle de vie. 
Alors ses entrailles sont eumues une grande abondance de larmes sort de 
ses yeux et coulent sur son cher fils qu’il tient étroitement ambrassé. Le
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In nomine Patris et Filii et Spiritua Sancti

Não é bem surpreendente, meus Irmãos, que a festa da Santíssima 
Trindade, a primeira e a maior solenidade, seja, entretanto, aquela que a 
Igreja celebra com menos solenidade? Eis a razão disso, meus Irmãos: 

5 essa solenidade é bem menos a festa da Terra que a do Céu; aquela do 
tempo que a da eternidade. Um verdadeiro cristão deve desejar comemo
rada.

Volvamos o olhar sobre outros mistérios, mais proporcionais a nossa 
fraqueza. O amor de Jesus Cristo por nós no Santíssimo Sacramento do 

10 altar e o dom que nos fez de seu Sagrado Coração será o objeto das duas 
próximas solenidades. Preparemo-nos a celebrá-las dignamente, esfor- 
çando-nos ao máximo para isso.

"Vinde a mim vós todos que estais fatigados e sobrecarregados, que eu 
vos aliviarei. O pão que darei é minha carne que devo dar para a vida do 

15 mundo. Tomai e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Fazei 
isto em minha memória. Aquele que come minha carne e hebe meu sangue 
permanece em mim e eu nele. Estas palavras que vos digo são espírito e 
vida. ”

Um pai tinha um filho a quem amava ternamente, prodigalizando- 
20 lhe cuidados e benefícios. Entretanto, esse filho, a cada benefício que re

cebia do pai, lhe repetia sem cessar que queria deixar a casa paterna para 
viver ao bel-prazer de suas inclinações perversas. O pai, ouvindo seme
lhantes palavras, chorou sobre a infelicidade do filho. Por fim, o filho, se
guindo apenas o conselho de suas paixões e dos companheiros de liberti- 

25 nagem, partiu, um dia, sem nada dizer ao pai. Este, informado da partida 
do filho, chora a uma torrente de lágrimas sobre a perda que acaba dc 
sofrer. Passam-se oito dias, e ao ver que a dor aumenta diariamente, o pai 
diz: É preciso que eu mesmo vá procurá-lo, e até que não o encontre, 
não voltarei. Depois de inutilmente procurá-lo por dois dias, ao atraves- 

30 sar uma floresta, percebe, a alguns passos do caminho, um homem semi- 
vivo, todo coberto de feridas. Foram os ladrões que, depois de lhe rou
barem quanto tinha, o deixaram nesse estado porque o davam por 
morto. O infortunado pai se aproxima dele para verificar se, por acaso, 
não poderia ser seu filho. Levanta um pouco o agonizante, mas não con- 

>5 segue reconhecê-lo, tão desfigurado estava pelas feridas e pelo sangue. 
Depois de lavar-lhe o rosto, identificou o semimorto, como sendo, enfim, 
o desventurado filho. Então o pai se comove até as entranhas, suas lágri
mas escorrem copiosamente sobre o filho querido que abraça estreita
mente. O jovem assim socorrido, volta lentamente à consciência, recupe-
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35 jeune homme ainsi secouru, reprend peu à peu <la connaissance> ses 
forces. Mais quel usage en fait-il, ce fils barbare et dénaturé? II tire un 
poignard qu’il enfonce dans le sein de son père! Quel chatiment, mes f. 
pourra assez punir ce celerat. Vous fremissez sans doute, mes f., au recit 
d’une pareil action. Cependant combien parmi vous qui limite, je dis

40 plus, qui surpasse la cruauté de ce fils.
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40 ra as forças. Mas que uso fará delas esse bárbaro e desnaturado filho? 
Saca de um punhal e o crava no seio do pai! Que castigo, meus Irmãos, 
poderá punir suficientemente esse celerado? Vocês estremecem, sem dú
vida, diante de semelhante relato. Entretanto, quantos de vocês não imi
tam, digo mais, não sobrepujam a crueldade desse filho?
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NOTAS DE RETIRO

Conforme autógrafo dos AFM 134.01,
em folha separada, de formato 23,8 x 18,8, 
escrita frente e verso.

O texto que segue e que foi classificado entre os sermões do P. Champagnat, 
certamente não o é. Trata-se de um plano de retiro com os assuntos das instruções a 
dar? Também não parece, porque a menção ao padre, no 6.° e 7.° dias, mostra que é 
um retiro para eclesiásticos. Ora, dificilmente se aceitaria que o P. tivesse sido chama
do a pregar um retiro a sacerdotes. Só resta, portanto, a hipótese de um retiro que ele 
mesmo teria feito e durante o qual tomou essas notas, seja das instruções ouvidas, 
seja das leituras pessoais.

Certamente é sempre interessante ter escritos realmente pessoais de nosso Fun
dador, mas aqui, como não se admirar de encontrar um texto cujo teor geral é antes 
negativo - inutilidade da vida, pecado, morte, inferno, pobreza - sem desembocar 
num ideal entusiasmante? Seria, portanto, de grande interesse poder datar esse texto, 
mas nenhuma indicação nos permite avançar qualquer hipótese a respeito.
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ler jour: Fin de 1’homme - Dieu m’a créé - C’est Dieu qui m’a créé ; 
quel autre que Dieu auroit pu me creer: ce n’est pas moi, ce n’est pas 
mes parens, ce n’est pas les hommes, ce n’est pas le hazard.

Pour quoi Dieu m’a-t-il créé - Pour que je lui appartienne, que je ne 
soupire qu’après lui et que je lui rapporte toutes mes actions.

2ème : Inutilité de la vie - Action dépourvue de mcrite - page blanche.
Vie remplie de crime - page noire - ô que tout cela est bien propre à 

nous humilier - Vierge Ste., obtenez moi la ste...
Péché: mal de Dieu ; injustice la plus grande ; revolte la plus criante 

; ingratitude la plus noire ; mépris le plus formei ; faute la plus inconse- 
vable.

3me : Le péché detruit 1’ouvrage du Pcre, du Fils, du St Esprit, de 
1’Eglise, des prêtres, prédicateurs, confesseurs.

Mort et Passion de Notre Seigneur Jésus Christ: mes péchés qui en 
sont la cause.

Le péché mortel est le mal de l’homme, le prive de sa robe d’ino- 
cence, de 1’amitié de Dieu, le rend semblable au démon, le dépouille de 
ses mérites, 1’asujetie a tout ce qu’il y a d’infame.

4me: Le péché veniel est le mal de Dieu et le mal de l’âme.
Le péché veniel est le mal dc Dieu en ce qu’il outrage toutes ses per- 

fections. - Io celui qui le commet méconnoit le domaine de Dieu sur lui - 
Dieu lui défend de se donner cette legère satisfaction, ce mensonge - le 
pecheur répond, je n’en ferai rien: Non serviam

Le péché veniel est le mal de l’homme.
La tiedeur - marques de la tiedeur - remede contre la tiedeur - Dieu 

a en horreur la tiedeur: Utinam frigidus esses
La perfection consiste en une intime union avec Dieu - Que faut-il 

faire pour établir cette intime union? -11 faut copier trait pour trait Jésus 
Christ.

Le monde n’est rien - les biens qu’il estime ne sont rien: les riches- 
ses, domaine, or, argent, dignités, charges, beauté, habileté, Science, plai- 
sir, tout cela ne sont que de vains noms sans réalité.

5me: La mort: ce qu’il y a de certain dans la mort ; ce qu’il y a d’in- 
certain ; le jugement particulier.

Jugement général - resurection des morts - dans la vallée de Josa- 
phat - séparation des justes - sentences.

6o Enfer - peine du dent ; peine du sens ; enfer des prêtres ; Eter- 
nité.
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l .° dia: Fim do homem — Deus me criou — Foi Deus quem me 
criou; quem, a não ser Deus, teria poderia me criar? Não fui eu, não 
foram meus pais, não foram os homens, não foi o acaso.

Por que Deus me criou? — Para que eu lhe pertença, que não suspi
re senão por Ele e para que lhe dedique todas as minhas ações.

2 .°: Inutilidade da vida — Ação desprovida de mérito — página 
branca — Vida cheia de crimes — página negra — oh! que tudo aquilo é 
bem próprio a nos humilhar — Virgem Santa, obtende-me a santa...

Pecado: mal de Deus; a maior injustiça; a mais atroz revolta; a mais 
negra ingratidão; o mais formal desprezo; a falta mais inconcebível.

3 .°: O pecado destrói a obra do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da 
Igreja, dos padres, pregadores, confessores.

Morte e Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo: meus pecados a cau
saram.

O pecado mortal é o mal do homem, priva-o da veste da inocência, 
da amizade de Deus, torna-o semelhante ao demônio, despoja-o de seus 
méritos, escraviza-o a tudo quanto há de infame.

4 .°: O pecado venial é o mal de Deus e o mal da alma.
O pecado venial é o mal de Deus porque ultraja todas as suas perfei- 

ções.
Aquele que o comete desconhece o domínio de Deus sobre si — 

Deus lhe proíbe de se conceder essa leve satisfação, essa mentira — o pe
cador responde: não obedecerei. Now serviam.

O pecado venial é o mal do homem.
A tibieza — marcas da tibieza — remédio contra a tibieza — Deus 

abomina o tíbio: Vtinam frigidus esses...
A perfeição consiste numa íntima união com Deus — Que é neces

sário fazer para estabelecer essa íntima união? — E preciso copiar, traço 
por traço, Jesus Cristo. O mundo nada é — os bens que ele estima nada 
são: as riquezas, domínio, ouro, prata, dignidades, cargos, beleza, habili
dade, ciência, prazer, tudo isso são palavras vãs, sem realidade.

5 .°: A morte: o que há de certo na morte; o que há de incerto; o 
juízo particular.

Juízo geral — ressurreição dos mortos — no vale de Josafá —sepa
ração dos justos — sentenças.

6 .°: Inferno — pena do dano; pena do sentido; inferno dos padres; 
etenidade.
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Union qui doit exister entre Jesus Christ et nous ; ler sans cette 
40 union nous ne pouvons avoir part à sa rédemption ; nous ne pouvons 

obtenir le pardon de nos péchés ; nous ne pouvons rien faire de meritoi- 
re pour le ciei.

11 faut imiter Jésus Christ: vérité importante, vérité fondamentale ; 
impossible d’obtenir le salut sans cette imitation nous ne pouvons obte- 

45 nir 1’entrée dans le ciei que par notre conformité avec J.C., notre divin 
modele: Veni et sequere me

7me: Jésus pauvre dans 1’étable de Bethléem, en Egypte, a Nazaret 
et pendant ses trois années de vie publique, sur la croix - Ses apôtres ont 
été pauvres - Tous les hommes apostoliques pauvres, selon le precepte de 

50 leur divin maitre.
Jésus souffrant depuis sa naissance jusques à sa mort. - Les apô

tres...
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União que deve existir entre Jesus Cristo e nós; sem essa união não 
podemos participar de sua redenção; não podemos obter o perdão de 

40 nossos pecados; nada podemos fazer de meritório para o céu.
E preciso imitar Jesus Cristo: verdade importante, verdade funda

mental; impossível obter a salvação sem essa imitação; só podemos obter 
a entrada no céu por nossa conformidade com Jesus Cristo, nosso divino 
modelo: Veni et sequere me.

45 7.°: Jesus pobre no estábulo de Belém, no Egito, em Nazaré e du
rante seus três anos de vida pública, sobre a cruz — Seus apóstolos 
foram pobres — Todos os homens apostólicos pobres, segundo o precei
to de seu divino Mestre.

Jesus sofreu desde o nascimento até a morte. — Os apóstolos...
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2.25

INSTRUÇÃO

Conforme autógrafo de AFM 134.35,
em caderno de 16 páginas, de formato 19,2 x 11,11,6,
nas páginas de 1 a 8. Nas páginas de 10 a 15 está o documento 134.13.

Terminamos a série dos sermões ou instruções de nosso Fundador como a co
meçamos, por um texto sobre Maria. Estamos diante da preparação de um sermão 
cujo plano está claramente indicado, mas apenas o primeiro ponto é desenvolvido 
quase integralmente, ao passo que os dois outros são tratados sumariamente.

Diante da quantidade e da natureza das rasuras, vê-se claramente que, ao redigir 
o texto, o P. Champagnat estava apressado e preocupado com outra coisa.

Quanto à época e aos destinatários do texto, não é possível determiná-los. Cer
tamente se parece ao sermão sobre o Adiamento da Conversão, a saber, a retirada fic
tícia dos culpados (“saiam daqui ou mudem de vida” — cf. Cadernos Maristas, n. 5, 
p. 105), mas se este último parece ter sido composto para uma missão, nada nos per
mite afirmar que também aquele o tenha sido.

Nota: As palavras entre parênteses estão riscadas no texto original; as que estão 
entre colchetes foram acrescentadas por nós.
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Postquam impleti sunt dies purgationis Mariae, tulerunt illum in Jeru
salém, ut sisterent eum Domino

Les jours de la purification de Marie étant accomplis ils portèrent 
1’enfant Jésus au temple pour l’offrir au Seigneur. en St Luc C.2,[22]

M.f. que d’admirables (choses) instructions la fête de ce jour nous 
met sous les yeux. Une vierge mère et très pure qui se purifie et qui rem- 
plit une loi qui ne la regarde pas même. Le fils de réterncl est lui-même 
offert à son père quoiqu’il soit aussi parfait. II est le rédempteur des 
hommes et cependant il est racheté : Exulta filia Sion, ecce rex tuus veniet 
tibi justus et salvator Réjouissons nous mes f., voici notre Sauveur, notre 
roi, Veniet desideratus cunctis gentibus\ est arrivé le désiré de toutes les 
nations.

Saint Joseph accompagne Jésus et Marie comme chef de cette Ste 
famille. (Vierge Ste votre... dans cette instruction nous considérerons 
trois choses)

Dans cette instruction nous considérerons trois choses: la purifica
tion de Marie, la présentation de (Joseph) Jésus et la présence de Joseph.

Vierge Ste votre secour et vous m.f. votre attention, je ne serai pas 
long.

D’abord, M.f. quelle leçon Marie nous donne-t-elle dans sa purifica
tion? Elle nous enseigne Io 1’obéissance, 2o 1’humilité, 3o la pauvreté.

Et Io son obéissance: Marie obéit à une loi dont les termes dans leur 
sens propre semble 1’excepter formellement puisqu’elle marque: une 
femme qui aura conçu et enfanté suivant le cours ordinaire de la nature. 
Mais par amour pour la loi de Dieu, et pour l’édification du prochain 
qui ignoroit le grand mystère qui s’étoit opéré en sa faveur, Marie ne fait 
point valoir ses privilèges. Elle observe tous les commendemens avec une 
scrupuleuse fidélité. Est-ce avec cette ponctuelle fidélité, mes frères, que 
nous observons les préceptes, non seulement de 1’église, mais même ceux 
qui nous viennent immédiatement de Dieu. Hélas, mes f. si au même in- 
stant tous ceux qui les trangresse formellement disparoissoient d’ici, du 
milieux de cette assemblée, combien en resteroit il. Mais (que seroit ce 
si) combien en resteroit il non seulement ceux qui les trangressent, mais 
ceux même qui ne les remplissent qu’imparfaitement. Car remplissons 
nous, mes frères la loi d’aimer Dieu toutes les fois que nous mettons aux 
premier rend de nos importantes affaires celles qui ne sont que tempo- 
relles ; toutes les fois que nous renvoyons 1’affaire de notre salut ; toutes 
les fois qu’après avoir entendu une première messe vous passez le reste 
du jour sans faire ni prière, ni lecture, ni oeuvre de charité: les diman- 
ches tu garderas.
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Postquam impleti sunt dies purgationis Mariae, tulerunt illum in Jeru
salém, ut sisterent eum Domino.

Quando se completaram os dias para a purificação de Maria, leva
ram-no a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. (Lc 2,22.)

Meus irmãos, que admiráveis instruções a festa de hoje nos apresen
ta. Uma Virgem, mãe puríssima, que se purifica e cumpre uma lei que 
nem lhe diz respeito. O próprio filho do Eterno, embora perfeito, é ofe
recido ao seu Pai. Ele é o redentor dos homens, e no entanto é resgatado: 
Exulta, filia Sion, ecce rex tuus veniet tibi justus et salvator. Alegremo-nos, 
meus irmãos, eis nosso Salvador, nosso Rei. Veniet desiratus cunctis genti- 
bus. Chegou o desejado de todas as nações. São José acompanha Jesus e 
Maria como chefe dessa Sagrada Família.

Nesta instrução consideraremos três coisas: a purificação de Maria, 
a apresentação de Jesus e a presença de José.

Virgem Santíssima, vosso socorro; e vocês, meus irmãos, sua aten
ção: não serei longo.

Inicialmente, meus irmãos, que lição Maria nos dá na sua purifica
ção? Ela nos ensina: l.° a obediência; 2.° a humildade; 3.° a pobreza.

Em primeiro lugar, sua obediência: Maria obedece a uma lei cujos 
termos, em seu sentido próprio, parecem excetuá-la formalmente, pois 
que explicita: uma mulher que concebeu e gerou segundo o curso ordi
nário da natureza. Mas por amor da lei de Deus e para a edificação do 
próximo, que ignorava o grande mistério realizado em favor dela, Maria 
não faz valer seus privilégios. Observa todos os mandamentos com escru
pulosa fidelidade. Será com essa fidelidade pontual, meus irmãos, que 
observamos os preceitos, não só da Igreja, mas também os que nos vêm 
imediatamente de Deus? Ah! meus irmãos, se todos aqueles que os 
transgridem formalmente, agora desaparecessem daqui, do meio desta 
assembléia, quantos ficariam? E se devessem desaparecer também aque
les que só os cumprem imperfeitamente, quantos sobrariam? Será, meus 
irmãos, que cumprimos a lei de amar a Deus, todas as vezes que em nos
sos assuntos importantes, colocamos em primeiro lugar os que são ape
nas temporais?

Todas as vezes que adiamos o assunto de nossa salvação? Todas as 
vezes que, depois de ouvir uma primeira missa, vocês passam o resto do 
dia sem oração, sem leitura, sem obra de caridade? “Guardarás os do
mingos.”
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M.f. soyons un peu de bonne foi. Sans passer au commendemen de 
1’église, sans sortir du premier commendement, combien y en a t il qui le 
remplissent: un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement.

[2o] Considérons maintenant mes f., avec quclle humilité Marie fait 
tout cela.

Marie en se rendant au temple pour y être purifiée comme les autres 
femmes [elle] sacrifie aux yeux des hommes la gloire de la virginité dont 
elle avait été si jalouse aux yeux des anges et de Dieu. Voyons cette sainte 
famille, s’avançant ver Jerusalém, sans orgueil dans leur équipage et leur 
habillement, sans suite, sans précipitation, mais avec un air simple et re- 
cueilli, les yeux modestement baissés et tournés ver son cher enfant 
Jésus. Enfin arrivé à Jerusalém, elle se prosterne dans le premier parvis 
du temple comme une femme immonde qui ne peut entrer dans le (pre
mier) second avant d’avoir été purifiée. Cette aimable (enfant) Vierge 
scait que Dieu connoit sa pureté et cela lui suffit, elle se met peu er 
peine du jugement des hommes. Quelle différence, M.f. avec nous. Pour 
vu que nous soyons estimé des hommes, nous nous mettons peu en peine 
du du reste. Que notre âme soit souillée aux yeux de Dieu, tout cela esi 
pris pour rien, pourvu que nous soyons estimés.

3o Son esprit de pauvreté n’est pas moins admirable. Selon la loi, la 
mère devoit offrir un agneau, ou si sa situation ne lui le permetroit, deux 
petits de colombes. Marie s’en tient à cette dernière disposition de la loi 
qui lui étoit plus conforme. Cette divine mère ne rougit pas de paroitre 
pauvre aux yeux du monde et dans la maison de Dieu. Hélas n’est-ce pas 
là que notre vanité veut paroitre avec plus d’éclat et d’ostentation.

Second point: La présentation de Jésus.
Jésus C. est présenté au temple, il y est offert et il y est racheté.
Io Jésus C. est porté au temple. Considérons ce tendre agneau porté 

de 1’étable à 1’autel, comme une victime destinée à l’immolation. 
Contemplons, mes f. ce divin enfant tantôt entre les bras de de Marie, 
tantôt entre les bras de St Joseph. O heureux fardeau qui donnez des 
forces à ceux qui vous portent et qui portez vous même 1’univers en vos 
main! Marie et Joseph vous soutiennent tour à tour et à l’envie pour sa- 
tisfaire à leur amour. Ils vous serrent, ô divin Jésus, tendrement sur leur 
coeurs. C’est vous qui les soulagez, ô tendre enfant, de leur fatigues. 
Déjà commence à s’effectuer cette promesse: Venite ad me qui lahoratis 
et onerati estis et ego reficiam vos.

2o Jésus est offert dans le temple.
La loi ordonnoit que tous les premiers nés seroient offerts à Dieu 

comme lui étant spécialment destiné en mémoire de ce qu’il avoit fait
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Meus irmãos, sejamos sinceros. Sem passar aos mandamentos da 
Igreja, sem sair do primeiro mandamento, quantos há que o cumprem? 
Um só Deus adorarás e perfeitamente o amarás.

Em segundo lugar, meus irmãos, consideremos com que humildade 
Maria faz tudo isso. Maria indo ao templo para ali ser purificada como as 
demais mulheres, sacrifica aos olhos dos homens a glória de sua virginda
de, da qual tinha sido tão ciosa aos olhos dos anjos e de Deus. Vejamos a 
Santa Família rumo a Jerusalém, sem orgulho em sua equipagem e vesti
menta, sem comitiva, sem precipitação, mas com ar simples e recolhido, 
olhos modestamente baixos e voltados para o querido Menino Jesus. 
Enfim, chegada a Jerusalém, prostra-se no primeiro átrio do templo, 
como mulher impura que não pode entrar no segundo antes de ter sido 
purificada. Essa Virgem amável sabe que Deus lhe conhece a pureza e 
isso basta, pouco se importa com o julgamento dos homens. Que dife
rença, meus irmãos, conosco. Conquanto sejamos estimados pelos ho
mens, pouco nos importa o resto. Mesmo que a nossa alma esteja man
chada aos olhos de Deus, tudo isso é tido por nada, se nos sentirmos esti
mados.

Em terceiro lugar, o espírito de pobreza de Maria não é menos ad
mirável. Segundo a lei, a mãe devia oferecer um cordeiro ou, se a situa
ção não Iho permitisse, dois pombinhos. Maria se conforma a esta última 
disposição da lei. Essa divina Mãe não se envergonha de aparecer pobre 
aos olhos do mundo e na casa de Deus. Ai! não é lá que nossa vaidade 
quer aparecer com mais brilho e ostentação?

Segundo ponto: A apresentação de Jesus.
Jesus Cristo é apresentado ao templo, onde é oferecido e resgatado.
l.° —Jesus Cristo é levado ao templo. Consideremos esse terno cor

deiro, levado do presépio ao altar, como vítima destinada à imolação. 
Contemplemos, meus irmãos, esse divino menino, ora nos braços de 
Maria, ora nos braços de José. Ó ditoso peso que dais forças aos que vos 
carregam, e que vós mesmo carregais o universo nas mãos! Maria e José 
vos levam sucessivamente e à porfia para satisfazer seu amor. Eles vos es
treitam ternamente, ó divino Jesus, ao coração. Sois vós, ó terno infante, 
que lhes aliviais as fadigas. Já começa a se realizar esta promessa: “Venite 
ad me qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos.”

2° —Jesus é oferecido no templo.
A lei ordenava que todos os primogênitos fossem oferecidos a Deus 

como a Ele sendo especialmente destinados, em comemoração da morte 
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mourir tous les premiers nés des égyptiens pour la délivrance du peuple 
juif.

3oJésus est racheté du temple.
Les premiers nés consacrés au Seigneur auroit du demeurer au Ser

vice du temple mais Dieu y ayant destine toute la tribu de Lévi, ordonna 
que tous les premiers né des autres tribus seroient rachetés au prix de 
cinq sicles.

La présence deJoseph.

Joseph paroit ici comme chef de la famille, comme époux de Marie 
et comme père de Jésus.

Io Comme chef de la famille, c’est lui qui ordonne toute la cérémo- 
nie, qui pourvoit à tout ce qui est nécessaire et veille à 1’entier accomplis- 
sement de la loi. Aussi le chef de toute famille chrétienne doit il veiller à 
ce que la loi de Dieu s’observe fidellement dans sa famille.

2o Comme époux de Marie, Joseph prend part à son sacrifice, à sa 
ferveur, à ses humiliations, à sa pauvreté, à ses peines, à ses mérites, à ses 
vertus.

3o Comme père de Jésus, Joseph a le bonheur de s’offrir à Dieu de 
concert avec Marie.

Sur la page 9 on lit:
Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus et videhit omnis caro 

salutare Dei
Preparez les voies du Seigneur, rendez droit ses sentiers et toute 

chair verra le Sauveur.
Pourquoi J.C. vient il sur la terre.
Secondement: comment nous devons nous comporter pour profitcr 

de sa venue.
Et d’abord, J.C. vient sur la terre pour nous sauver et pour nous en 

convaincre, suivons le depuis la creche jusqu’au calvaire.
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que infligira a todos os primogênitos egípcios, para a libertação do povo 
judeu.

3.° —Jesus é resgatado do templo.
Os primogênitos consagrados ao Senhor deveriam ficar ao serviço 

>0 do templo, mas Deus ao destinar para isso toda a tribo de Levi, ordenou 
que todos os primogênitos das outras tribos fossem resgatados ao preço 
de 50 siclos.

A Presença de José.

José aparece ali como chefe da família, como esposo de Maria e 
85 como pai de Jesus.

l.° — Como chefe da família, organiza toda a cerimônia, prevê tudo 
quanto é necessário e zela pelo inteiro cumprimento da lei. Também o 
chefe de toda família cristã deve cuidar para que a lei de Deus seja obser
vada fielmente na sua família.

90 2.° — Como esposo de Maria, José participa de seu sacrifício, de
seu fervor, de suas humilhações, de sua pobreza, de suas penas, de seus 
méritos, de suas virtudes.

3.° — Como pai de Jesus, José tem a felicidade de se oferecer a 
Deus de acordo com Maria.

95 Na página 9 íê-se:
Parate viam Domini, rectas facite semitas ejus et videbit omnis caro 

salutare Dei.
Preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas e toda a 

carne verá o Salvador.
100 Por que Jesus Cristo vem sobre a Terra?

Segundo: Como devemos comporta-nos para aproveitar de sua 
vinda?

Em primeiro lugar, Jesus Cristo vem à Terra para nos salvar. Para 
disso nos convencermos, sigamo-lo do presépio até o Calvário.

83








