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INFORMAÇÕES

MARIA NAS CARTAS DE M. CHAMPAGNAT

- Os nomes de JESUS e MARIA associados: 87 vezes;
nas cartas ou circulares dirigidas aos Irmãos: 79 vezes;
em duas cartas a Dom De Pins (6 c 56): 5 vezes;
na carta à sua cunhada: 1 vez:
numa carta ao Sr. Victor Dugas: 1 vez.

- sob a fórmula “nos Corações de Jesus e de Maria”: 30 vezes;
“vosso Pai em Jesus e Maria” 18 vezes;
“O bom Deus e sua santa Mãe”: 18 vezes.

- O nome de MARIA empregado sozinho: 39 vezes pelo menos.
Temos Maria em nossa defesa, L. 16 (L. = ‘Lettre’: carta).
Procurem interessar Maria em seu favor, L.2.
“Maria foi concebida sem pecado”, L. 24.
Amar Deus à imitação de Maria, L. 25.
A divina Mãe sustenta a obra, L. 30.
Maria não nos abandona, L. 30.
Maria nos ajuda, L. 30.
Bastaria o nome de Maria para atrair vocações, L. 34.
Por causa dos imperfeitos, Maria tornou-se... L. 42.
Acaso Maria não pode dar-lhe maior segurança? L. 42 .
Para a honra de Maria, L. 44.
Maria tem grandes recursos, L. 44.
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Ponha-se entre os braços de Maria, L. 49.
Considero-os como trazidos por Maria, L. 56.
Sua elevada devoção a Maria (de V.M.), L. 59.
Vós o sabeis, meu Deus, vós o sabeis, Maria, L. 74.
Uma associação totalmente consagrada a Maria, L. 75.
Sob o estandarte da augusta Maria, L. 132.
Digamos a Maria que a sua obra c melhor, L. 181.
Com o socorro de Maria removemos céu e terra, L. 193.
Ponhamos nossa firme confiança cm Maria, L. 196. .
Maria - eu espero - apoiará com seu poder, L. 202.
Protestar a Maria que querem viver e morrer, L. 210.
Quem pode, depois de Maria, exprimir melhor, L. 238.
Sc ti pedir u Ele por intercessão de Maria, L. 244.
Aca»o Maria não e seu refúgio? L. 249.
NJo temos o direito dc dizer a Maria, L. 259.
Maria, noaaa primeira superiora, L 260.
Maria não deixará sem socorro, L. 260.
Nós esperamos do socorro dc Maria, L. 293.
Carta a Dom Pompalicr, L. 194 = 9 vezes.

- A expressão: A SANTA VIRGEM:
A santa Virgem nos plantou no seu jardim, L. 10.
A santa Virgem também os ama, L. 14.
Amigos da santa Virgem, L. 24.
A santa Virgem vos ama tanto, L. 24.
Novena em honra da santa Virgem, L. 24.
Recomendar nosso pedido à santa Virgem, L. 95B.
Aquilo que prometemos à santa Virgem, L. 174.
A santa Virgem quis que V. Ex.a fosse, L. 275.
Esperança na proteção da santa Virgem, L. 318.
Virgem santa, vosso mês acabou, L. 193.

- A MÃE DE DEUS:
Consagrá-lo à Mãe de Deus, L. 34.
Confiança bem posta na Mãe de Deus. E. 55.

- MARIA, nossa BOA MÀE:
nas cartas: 53, 58, 74, 95A, 95B, 122, 142, 172, 249, 278.

- MÃE COMUM (de todos):
nas cartas: 79, 106, 109, 126, 168, 242.
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MARIA NAS CARTAS DE M. CHAMPAGNAT

- BOA e TERNA MÃE:
nas cartas: 249, 293.

- MARIA nossa TERNA MÃE: L. 266; a mais TERNA das MÃES: L. 1.
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MARIA

Nas “Constituições e Estatutos” 
do Instituto dos Irmãos Maristas

2 - Levado pelo Espírito, Marcelino Champagnat sentiu-se seduzido pelo
amor de Jesus e de Maria para consigo mesmo e pelos outros.

3 - Seguir CRISTO, COMO MARIA, na sua vida de amor ao Pai e a todos
os homens.

4 - Ao dar-nos o nome de Maria, o Padre Champagnat quis que vivésse
mos do seu espírito.

-Convencido de que Ela tudo fez entre nós, chamava-lhe “Recurso Ha
bitual e Primeira Superiora”.

- Contemplamos a vida da nossa Mãe e Modelo para nos impregnarmos 
do seu espírito.

- As suas atitudes de perfeita discípula de Cristo inspiram e regulam a 
nossa maneira de ser e de agir.

- Tendo Deus dado o seu Filho ao mundo por Maria, nós queremos 
torná-La conhecida e amada como caminho que conduz a Jesus.

- “Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus.”

5 - As três virtudes mariais de humildade, de simplicidade c de modéstia
vêm-nos de Marcelino Champagnat.
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MARIA NAS “CONSTITUIÇÕES E ESTATUTOS”

- Conscientes das nossa limitações, mas confiados em Deus e em Maria, 
podemos ... empreender e levar a bom termo obras difíceis.

7 - A espiritualidade legada por Marcelino Cbampagnat é marial e apostólica.
- Como para Maria, Jesus é tudo para nós.
- A nossa actuação, como a de Maria, é discreta, impregnada de delica

deza e de respeito pelas pessoas.

9 - Estamos reunidos em volta de Maria, a nossa boa Mãe, como membros
da sua família.

10 - Laços especiais nos unem, às outras famílias da Sociedade de Maria 
com as quais desejamos irradiar na Igreja o espírito de Maria que nos é 
comum.

1 5.1 - Renovamos em comunidade a nossa profissão religiosa, ... ou no dia da 
Assunção ou então por ocasião doutra festa marial.

1 8 - Maria, escolhida por Deus para lhe pertencer totalmente, é o modelo 
da nossa consagração.

- Na Anunciação, acolhe na fé a palavra do Senhor.
- Abandona-se com alegria e amor à acção do Espírito Santo, pelo dom 

total de si mesma.
- Ao lado de Jesus, viveu numa inteira confiança no Pai até ao pé da 

Cruz.
- Na glória de Cristo Ressuscitado, ela é, a um título especial, a mãe da

queles que se entregam a Deus.
- Consagrados a Maria, e certos de que ela intercede pela nossa perseve

rança na fidelidade, somos-lhe profundamente gratos pela graça da 
nossa vocação.

- O nosso Fundador que tanto aprendeu com Maria, é para nós um mo
delo.

19 -Jesus quis nascer da Virgem Maria ...

21 -Procuramos em Maria um guia e um apoio na aprendizagem da vida 
casta.

- Ela é a mulher que, por primeiro, viveu a virgindade por causa de Cristo.
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- O Espírito Santo tornou-a fecunda.
- Ao recebê-la em nossa casa, aprendemos como amar as pessoas, e tor- 

namo-nos sinais vivos da ternura do Pai.
- Maria inspira-nos uma resposta desinteressada aos apelos dos jovens e 

uma constante solicitude por eles.

2 7.1 - Afim de obter, por intercessão de Maria, o dom da castidade, 
-Permanecemos fiéis às práticas ... como a devoção à Imaculada Con

ceição e a consagração a Maria.

3 0 -O Magnificat revela-nos o coração de Maria que, com os pobres de 
Israel, põe a sua confiança na fidelidade do Senhor.

- Com José, o carpinteiro, comunga a vida do povo humilde de Nazaré.
- Maria dá o seu consentimento activo a todas as formas de desprendi

mento que Deus lhe pede.
- Com Ela, rompemos progressivamente as amarras terrestres, segundo a 

vontade purificadora do Senhor, que nos molda uma alma de pobre.

38 - A vida inteira de Maria é o prolongamento do seu FIAT.
- Por sua obediência, torna-se Mãe de Deus e coopera na missão reden

tora do seu Filho.
- Ela é Bem-aventurada porque escuta a palavra do Senhor e a põe em 

prática.
- Aprendemos na escola da Serva do Senhor e respondemos à sua exor

tação: “Fazei tudo o que Ele vos disser”.
- É com Ela que aprendemos a docilidade ao Espírito e a obediência lú

cida e corajosa.

46 - Sairemos vencedores (da tibieza) sobretudo pelo recurso a Maria e a 
ajuda dos nossos Irmãos.

48 - A exemplo da comunidade dos Apóstolos, reconhecemos entre nós a 
presença de Maria, Mãe da Igreja;.

- Ela ajuda-nos a viver como Irmãos fazendo-nos compreender melhor 
que formamos o Corpo de Cristo.

- Como Maria ... mantemo-nos atentos às necessidades da comunidade e 
do mundo.

8



MARIA NAS “CONSTITUIÇÕES E ESTATUTOS”

- Como Ela, em Nazaré, levamos uma vida simples e laboriosa.

49 - Em volta da Boa Mãe (os nossos primeiros Irmãos) aprofundavam o 
sentimento da fraternidade, da dedicação c da abnegação ao serviço 
dos outros.

53 - A comunidade considera o Irmão jovem como uma graça de Deus e 
uma atenção de Maria.

54 - Por seu lado, o Irmão procura força no Senhor e em Maria.

55 - O Irmão pode, assim, sentir a felicidade de morrer na família de Maria.

67 - Maria é, para nós, modelo de oração.
- Virgem da Anunciação, Ela acolhe a Palavra de Deus.
- Mulher bendita entre todas, Ela exulta de alegria em Deus, seu Salvador.
- Serva fiel, Ela vive o seu SIM até à Cruz.
- Mãe, Ela confronta no seu coração, os actos do seu Filho com as pala

vras da Escritura.
- Intercede em Caná e ora, em Igreja, no Cenáculo.
- Ao orar com Maria, estamos em comunhão com o seu louvor, a sua 

acção de graças e a sua intercessão.

68 - O Padre Champagnat... dirigia-se a Maria com a confiança de filho.

7 0.1 - Começamos habitualmente o dia pela Salve Regina ou outra saudação 
marial.

7 4 - O nosso culto marial ... exprime-se pelo amor, pela confiança, pela ad
miração e leva à imitação de Maria nas suas atitudes para com Deus e 
os homens;

- Vamos a Maria como um filho a sua Mãe.
- Procuramos aprofundar a nossa relação com Ela pela oração e estudo 

da doutrina marial.
- As suas festas principais ... são tempos privilegiados para intensificar a 

nossa devoção a esta Boa Mãe.

7 4.1 - Cada dia louvamos a Mãe de Deus com o Terço, ou com outra prática 
de piedade marial...
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142 - Tomamos a peito preparar as festas mariais segundo o espírito da litur
gia.

74.3 - Celebramos o mês de Maria comunitariamente, se possível com os alu
nos ou com outros fiéis.

76 - Pedimos (a São José) que nos faça participar do seu amor a Jesus e a 
Maria.

84 - Maria, educadora de Jesus em Nazaré, inspira as nossas atitudes para 
com os jovens.

- A nossa acção apostólica participa da sua maternidade espiritual.
- Contemplamo-la, desconhecida e oculta no mundo, fiel à sua missão de 

dar Deus aos homens.
- Na simplicidade, no entusiasmo e na caridade, Ela leva Cristo ao Pre

cursor e revela-O aos Pastores e aos Magos.
- Com paciência, Ela espera a hora de Deus, pronta, todavia, a intervir 

para obter o primeiro sinal que suscite a fé nos discípulos.
- Em seguida apaga-se para deixar lugar a Jesus.
- Mas associa-se a Ele no sofrimento e na humilhação da Cruz.
- Orientamos o coração dos jovens para Maria, perfeita discípula de Cristo.
- Tornamo-La conhecida e amada como caminho que leva a Jesus.
- Confiamos-lhe aqueles de quem somos encarregados.
- Convidamo-los a invocar frequentemente esta “Boa Mãe”.

84.1 - Asseguramos aos jovens uma catequese marial.

86 - Dedicamo-nos de todo o coração a este ministério (a catequese) ..., 
confiantes na ajuda do Senhor e na protecção de Maria.

91 - (Os Irmãos missionários) apagam-se como Maria, quando a sua pre
sença já não for necessária.

93 - Convidamo-los (os jovens) a crescer numa atitude marial de disponibi
lidade.

94 - A exemplo de Marcelino Champagnat, Maria é a inspiradora da nossa 
pastoral das vocações.
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MARIA NAS “CONSTITUIÇÕES E ESTATUTOS”

- Rogamos-lhe que conserve e desenvolva a sua obra.

97 - Pela prática dos conselhos evangélicos, (o noviço) dispõe-se a seguir a
Cristo, à maneira de Maria.

1 07 - (Os formadores) escolhem Maria como inspiradora da sua missão e 
com Ela aprendem a acompanhar com amor, perseverança e discrição 
aqueles que lhes são confiados.

1 20 - Reconhecemos que o Instituto pertence a Maria, aquela que tudo fez 
entre nós, denominando-a “Primeira Superiora”.

-Obedecemos a Deus nos seus representantes, à maneira de Maria, 
com disponibilidade total.

- Aqueles que nos governam deixam-se guiar pelo espírito da “Serva do 
Senhor”.

- Como Ela, escutam, reflectem e actuam em vista do crescimento espi
ritual dos Irmãos.

- Com confiança, recorrem a Ela em todas as circunstâncias.

163 - Nas nossas vida c na nossa história, fazemos a experiência ... da pro
tecção maternal de Maria.

170 -Esta iniciativa (do voto de estabilidade) traduz o nosso desejo ... de 
expressar a nossa gratidão à Virgem Maria ...

170.3 - ... desejando ... tornar a Tua Mãe conhecida e amada ... (fórmula do 
voto de estabilidade).

171 -A nossa vida torna-se um convite a encarnar o Evangelho à maneira 
de Maria.

Ir. Aureliano Brambila, Roma, 1986. 
(das Constitiuições e Estatutos de Portugal)
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Retrato do Padre CHAMPAGNAT

O terceiro quadro

O artigo que apareceu em “Cadernos Maristas”,n. 6, dezembro de 1994 
e assinado pelo Ir. Fernando HINOJAL fala de dois quadros originais refe
rentes ao retrato do Padre Champagnat et assinados “RAVERY”.

A respeito do primeiro quadro, dito original, reconhecível pelo brasão 
pintado no alto, à direita do retrato, parecería não ter dificuldade nem contes
tação. Encontra-se na capela do Conselho Geral, em Roma, e traz nas costas a 
menção manuscrita:

Retrato pintado pelo Sr. Ravery, 
de St. Chamond, na morte 
do P. Champagnat. Trazido 

de l’Hermitage para St. Genis, 
depois, em 1903, levado para 

Carmagnola pelo Ir. Magnenie, 
e enfim para Grugliasco, 

em 1937.
Aquele de St. Genis, quase idêntico, 

é do mesmo autor, 
pintado para o Ir. Benoít. 
(cf. “Circ. T IV, p. 196.)

A respeito do segundo quadro, sua história, cheia de peripécias, é conta
da pelo Ir. Fernando, baseado no Ir. Pierre Zind (cf. Voyages et Missions, n. 
108 e 109, de janeiro e março de 1971) e no Ir. Jean-Emile-Baraud, Vigário 
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Geral, na época de 1934 (cf. Bulletin de 1’Institut, vol. 14, n. 95). Parece não 
haver demasiadas dificuldades em acompanhar esse quadro até o momento 
em que foi levado a St.-Genis-Laval, que retornava a ser Casa Generalícia, em 
1939, depois de Grugliasco.

No Montet, onde o esconderam? Em nenhuma caixa-forte - no dizer do 
Ir. Antoine Kuntz, antigo Ecônomo Provincial, interrogado, a 3 de fevereiro 
de 1995. Seria aquele que esteve por certo tempo exposto numa vitrina que 
continha paramentos e objetos litúrgicos do P. Champagnat? Essa vitrina esta
va na sala do “museu”, na entrada da casa, depois no transepto da grande ca
pela do Montet.

De fato, esse quadro, cópia do anterior e firmado igualmente “Ravery” 
sobre a tela, reapareceu (em que data?) na sala da comunidade do Montet, no 
primeiro andar. Depois, a pedido do Ir. Florian Szombath, provincial de 1977 
a 1981, o quadro foi posto numa moldura nova e sólida, com vidro protetor, 
pelos cuidados do Ir. Joseph Richard, marceneiro da comunidade, o qual 
falou como testemunha nesse dia (3 de fevereiro de 1995).

Atualmente, isto é, depois do refazimento total dos apartamentos da 
comunidade de St.Genis, em 1988-90, esse quadro domina a entrada da 
nova sala da comunidade, no primeiro andar, na extremidade do grande 
corredor.

Tive, ultimamente, a ocasião de desprendê-lo (e de apreciar-lhe o peso) 
para fotografá-lo sem o vidro. Aproveitei também para fotografar as costas do 
quadro que têm, colada sobre a tela, a declaração da origem e a autentifi- 
cação:

Retrato autêntico 
do Venerado Padre Champagnat, 

Pundador
do Instituto dos Irmãozinhos de Maria.

Este retrato é aquele que foi pintado 
pelo Sr. Ravery, pintor de St. Chamond e amigo 

do venerado Padre, a 6 de junho de 1840.

Quando levou este mesmo quadro 
para N.-D. de l’Hermitage, 

o Rev. Irmão François, Superior Geral, 
reuniu a comunidade numa sala 

da Casa-Mãe.
Todos os Irmãos, depois de contemplarem, 
enternecidamente, a imagem tão fielmente 
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RETRATO DO PADRE CHAMPAGNAT

reproduzida de seu bem-amado Pai, 
ajoelharam-se e recitaram o De Profundis.

Este retrato abençoado merece ser cuidadosamente 
conservado para recordar, a todos os Irmãos 

do Instituto, seu venerado Pai, tal como a morte 
com seus longos sofrimentos o deixara.

Certificado exato por uma testemunha ocular, 
a 12 de dezembro de 1889, 
o Irmão Secretário Geral.

(assinatura manuscrita) Irmão Eubert

O artigo do Irmão Fernando dá a entender que esse segundo quadro 
estaria agora em N.-D. de l’Hermitage. Não é verdade, pois que se encontra lá 
onde acabo de indicar, em St.-Genis-Laval.

Entretanto, na capela, que antes fora o quarto do Padre Champagnat, em 
N.-D. de 1’Hermitage, todo o mundo pode ver hoje um quadro (o terceiro) 
em tela, pintado a óleo e absolutamente idêntico ao de St.-Genis, exceto que:

- não há, nem na frente nem no verso, nenhuma autentificação desse 
quadro;

- não se vê, pelo menos a olho nu, nenhuma assinatura de Ravery;
- enfim outra diferença: esse quadro, contrariamente ao de Roma ou de 

St.-Genis, encontra-se, atualmente, em mau estado (vêem-se nele, dis
tintamente, três perfurações bastante importantes na metade da esquer
da), e essa deterioração risca aumentar se a tela continuar exposta ao 
toque eventual dos visitantes e à influência, sem dúvida danosa, de uma 
fonte de luz muito próxima e, portanto, também fonte de calor prejudi
cial à pintura.

E , portanto, um terceiro quadro de que não fala o artigo do Ir. Fernan
do, mas sobre o qual o Ir. Carazo, antigo Postulador em Roma, emite algumas 
hipóteses numa série de artigos, em espanhol, aparecidos em 1994, na “Revis
ta Hermanos”.

Esse quadro, pintado a óleo, sobre tela, seria uma cópia para a qual o Ir. 
Carazo lança esta hipótese: Pode ser que o Ir. François, retirado em 1’Hermi
tage e diretor da casa, tenha desejado ver aquele “grande relicário do Padre 
Champagnat” possuir em seus muros uma cópia do quadro de Ravery. Esse 
mesmo Ravery é, aliás, o autor do retrato do Ir. François, feito em 1860-61. 
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Faltaria apoiar essa hipótese a que não falta bom senso nem verossimilhança.

Enfim, se pode perguntar sobre que elemento sólido nos baseamos para 
designar o retrato com o brasão como sendo o verdadeiro original. Diante da 
leitura do documenfo do Irmão Eubert, Secretário Geral, podemos fazer-nos 
algumas perguntas.

Historiadores, às pesquisas!

Ir. Lucien Brosse 
Roma, 14 de fevereiro de 1995
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O CASO BORDEL

conforme Irmão Avit, "Annales de CHAUMONT, GRANDRIF”, AFM, 212.20

Esse triste caso vem aqui transcrito textualmente dos “Annales” do Ir. Avit, porque 
é um episódio de nossa história que sempre pode servir de lição para nos ensinar a 
prudência e a modéstia, e que o autor achou bom acompanhá-lo no decorrer de 
todo o seu relato. Único no gênero, não seria correto deduzir dele algo em detri
mento dos Irmãos em geral. Pode-se, pelo menos, ver nisso quanto as doações, às 
vezes, se tomam onerosas.

A pequena comuna rural de Chamont, que conta 700 e poucos habitan
tes, pertence ao cantão de Arlanc, distrito de Ambert. O vilarejo está aos pés 
de uma colina bastante alta que abriga ventos do norte. Por isso esse lugar foi 
denominado Chamont ou Monte Quente. Situa-se perto do Douro, à margem 
de uma planície bastante fértil, a 860m de altitude, 7km de Marsac, 12 de 
Grandrif.

Após a Concordata, o P. Vissagay foi nomedo cura de Chaumont. Esse 
eclesiástico era muito rico e dava grandes esmolas à gente de Chaumont e até 
aos pobres dos arredores. Havia comprado o antigo convento dos Mínimos, 
inclusive a igreja. Cedeu esta à paróquia... e deu o que restava do convento 
dos Mínimos ao Sr. Bordel, prefeito, com a obrigação de destiná-lo às boas 
obras. O Sr. Bordel destinou uma parte ao convento das Irmãs, cuja superiora 
era sua filha, e deu a outra parte ao P. Mazelier, fundador dos Irmãos de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux., como dote de seu filho João... (p. 3).
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A doação feita ao P. Mazclier compreendia uma casa encostada à igreja, 
ao norte, que nunca recebia sol. Entretanto, não era precisamente insalubre. 
As salas de aula eram bastante razoáveis, como também o dormitório dos alu
nos. Os outros apartamentos, pouco numerosos, não pecavam contra a pobre
za. Comunicavam com o campanário, o que levou os Irmãos a tocarem o 
Angelus. O pátio era suficiente e o pomar relatvamente grande. O conjunto 
estava perfeitamente amuralhado. (ibid.).

O P. Mazelier, aceitando a doação do Sr. Bordel, enviou para lá, em 1839, 
os Irmãos Francisco e Gabriel para que fundassem uma escola. Esse santo 
homem não se mostrava exigente nas fundações que fazia. Também os dois 
Irmãos tiveram que se contentar com mobília muito pobre e não havia nenhu
ma garantia de remuneração. As retribuições escolares, os pequenos lucros de 
semi-internato e o produto de seu pomar eram os meios de subsistência.

João Bordel Filho fez um suposto noviciado nessa casa. Deu-se grande 
solenidade à sua tomada de hábito que se realizou na igreja paroquial. Levan- 
tou-se-lhe um trono, de um lado do coro, do qual assistiu a todos os ofícios 
do dia, que era domingo... De resto, o traje que levava só o distinguia dos de
mais por um certo tipo de redingote. Conservou o nome de João Bordel. Foi 
logo morar com o P. Mazelier para se instruir e empregar-se em diversas 
funções, (pp. 3-4).

Depois da reunião dos Irmãos do P. Mazelier com os nossos, em 1842, o 
estabelecimento de Chaumont pertenceu à Província de l’Hermitage, e o Insti
tuto se encarregou de continuar a obra fundada por Bordel e Mazelier. (p. 4).

Para garantir, Jean Bordel acrescentou à doação do pai a venda ou 
renúncia pessoal do sobredito imóvel. O P. Mazelier, muito escrupuloso acer
ca da justiça, julgou necessário assegurar-lhe, a pedido do pai de João, a renda 
de 300 E, caso não perseverasse na vocação, (ibid.)

Os Irmãos viveram em muita paz nessa casa, até 1850. Nessa data, a 
doença do pai Bordel ensejou as misérias que aconteceram em seguida. Esse 
homem desejava apaixonadamente ter junto a si o seu Ir. João. Escreveu car
tas e mais cartas para que Iho enviassem. E como esse Irmão demorasse em 
vir, ele acreditou, ou antes sua família lhe fez acreditar que era o diretor dos 
Irmãos de Chaumont que impedia, por suas cartas ao Ir. Superior, de enviar- 
lho. Portanto, resolveram fazer de tudo para que transferissem o Ir. Agappe, e 
conseguiram a mudança daquele que acreditavam ser o grande obstáculo para 
seus desígnios. O pobre velho Bordel morreu, depois de uma doença de 8 
meses, repetindo: “Se devesse reconstruir esse estabelecimento, não o faria”, 
(p. 5)

Após a fusão das duas congregações, nossos superiores confiaram (a 
João Bordel) a direção da escola de Courthézon, perto de Orange. Lá se 
houve muito bem como professor, mas fez triste figura como religioso. Não 
havia nenhuma regra na casa. Os habitantes, até as senhoras, aí entravam à 
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vontade. Estas, bem-intencionadas, não podiam permanecer aí. Havia guerra 
contínua entre os Irmãos e a casa paroquial. Para acabar com esse estado de 
coisas, os superiores substituíram o Ir. João Bordel em Courthézon e o cha
maram a l’Hermitage. Essa transferência o contrariou. Colocado em seguida 
em Chasselay, depois do Ir. Esdras, fez a cabeça das senhoras Lacour, funda
doras do estabelecimento, indispondo-as, como a si também, contra a casa 
paroquial.

A idéia de largar a batina, de anular a doação feita por seu pai e renovada 
por ele, já o minava. Sob sua inspiração, o seu cunhado Bernard armava ques
tões com os Irmãos de Chaumont a respeito de frutas e legumes do pomar, 
com pretensão de cultivar uma parte dele por sua própria conta. Os Irmãos 
queixaram-se disso ao Reverendo que se comunicou com o Ir. João Bordel, 
em Chasselay, recebendo dele a resposta abaixo. Antes de dá-la, devemos ad
vertir o leitor que seu autor era um tipo dúplice, velhaco e trapaceiro. O leitor 
não deverá, portanto, apressar-se em julgar esse homem à primeira vista, mas 
confrontar seus escritos, palavras e gestos, que daremos em seguida, e procu
rar perceber o fundo de seu pensamento. Eis a resposta ao Reverendo Irmão, 
com data de 18 de janeiro de 1852:

“Caro Irmão, já teria respondido à vossa carta de 31 de dezembro se eu não 
estivesse cansado. Passei quinze dias muito fatigado e começo a sentir-me 
melhor. Vós me faláveis dos Irmãos de Chaumont e de meu cunhado. Sei 
com toda a certeza que o Ir. Capiton intencionou casar-se e ser nomeado 
professor comunal. Meu cunhado frustrou-lhe os projetos e agora esse pobre 
religioso derrama a bílis fazendo grandes ameaças. Aqui vo-las referirei, 
mas são demasiadamente desprovidas de razão para vo-las enumerar. Esse 
assunto, devendo receber sem demora uma pronta solução, não é preciso 
entrar em longas explicações. Entretanto, seja-me permitido comunicar-vos 
certas informações que possuo de boa fonte. Os Irmãos de Chaumont se 
permitem passar freqüentes serões com um hospedeiro, a uns passos de sua 
casa. Muitas pessoas se escandalizaram de vê-los aí frequentemente e pela 
noite adentro. Ê de se notar que nessa casa há uma pessoa de péssima vida 
e os Irmãos ainda tiveram a ingenuidade de lhe dar produtos da horta e di
versas outras coisas. Ao informar-vos disso, não tenho outro objetivo que o 
bem da religião e a honra da Sociedade. Não conheço o Ir. Diretor de Chau
mont, mas pelas informações que tenho, creio que é um perfeito imbecil, 
com perdão da expressão, que acho justa. Foi consultar o notário Ambert, 
que redigiu a doação que autorizei, para perguntar-lhe o que deveria fazer 
para afastar meu cunhado. Podeis tranqüilizá-lo e dizer-lhe que meus pais 
não precisam de notário nem de oficial de justiça para deixar os Irmãos li
vres. Depois que tivermos concordado, uma única palavra minha será sufi
ciente”.
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A 22 de agosto, o cunhado Bernard também dirigiu uma carta ao Rev. 
Irmão na qual os Irmãos de Chaumont eram fortemente denegridos. Segundo 
ele, houvera uma combina entre seu cunhado e o Reverendo, em virtude da 
qual o trabalho e o produto de uma parte do pomar lhe seriam confiados. 
Não acreditamos nada disso.

A conduta do ex-João - porque assim o denominaremos daqui em diante 
- tendo exigido, a pedido do cura, sua substituição em Chasselay, as senhoras 
Lacour o reclamavam fortemente e ameaçaram suprimir o pagamento se não 
retornasse. O Reverendo respondeu que ele estava com a sua família para tra
tar de negócios e que, ao regressar, se pensaria no caso. Esse regresso não se 
realizaria. O verdadeiro negócio que o ex-João tinha a tratar em casa era en
tender-se com os pais e preparar as vias para deixar a batina. O Rev. Irmão, 
tendo-lhe escrito, a 27 de outubro de 1852, para que, quanto antes, retornasse 
a l’Hermitage, recebeu esta resposta:

“Meu Reverendíssimo Irmão: Ontem vos escreví às pressas, o postilhão 
aguardava minha carta com impaciência. Eu vos reescrevo com receio de 
não ter-me suficientemente explicado. Malgrado a boa vontade que tenho 
de vos agradar, não posso deixar Chaumont antes que vos tenhais pronun
ciado sobre a permanência dos Irmãos, porque dessa disposição devem se
guir-se muitas outras da mais alta importância que é preciso tratar “in loco”. 
Conheceis as intenções de meus pais. Hão resta mais nada a fazer senão 
segui-las ou então entrar em processo contra eles. Convireis, Meu Rev. 
Irmão, que é imperioso eu não deixar meus pais antes de solucionar o caso, 
a fim de deixar em paz minha família”, (pp. 6-8)

. .. a 16 de outubro de 1853, o ex-João ainda estava lá de batina. Envia
mos esta nota ao Rev. Irmão:

“João endereçou ao prefeito um documento em que hã várias coisas a reto
mar. Mostrar-vos-ei uma cópia desse trabalho em que a boa-fé parece não 
ter sido convidada... O caso está no Conselho de Estado. Se a comuna per
desse, eu não ficaria nem surpreso, nem zangado, e João, na maior alegria 
de ter atingido seu alvo, poderia enfim mostrar-se tal qual é, com grande 
espanto dos que o julgam favoravelmente. Ou me engano redondamente, 
ou me surpreenderá bastante”.

Para que o leitor compreenda essa nota, devemos dizer-lhe que a doação 
do pai Bordel ao P. Mazelier, com o consentimento do seu filho, não fora au
torizada pelo Estado. Embora o prefeito lhe tenha pedido várias vezes, o Rev. 
Irmão não conseguira regularizar essa doação. A série de enredos e processos, 
série muito longa e custosa, estava, portanto, aberta.. Não podemos dá-la mi
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nuciosamente, seria preciso escrever um grosso volume. Contentar-nos-emos 
com relatar os fatos mais salientes à medida que se desenrolam, (p. 9)

(Extrato de uma nota do Ir. Faustiniano, diretor de Chaumont, 
de 1855 a 1859)

Os três proprietários de que fala essa nota eram aqueles a quem o P. Ma- 
zelier dera procuração para tratarem dessa espinhosa questão.

Thomay, então prefeito, Guillaumont, vice, e Gallon, vereador, a pedi
do de todos os habitantes que se comprometeram a pagar sua parte dos ga
stos, tomaram a defesa dos Irmãos. Os próprios juizes lhes disseram que era 
um assunto de comuna, mas o Governador não os autorizou a pleitear em 
nome da comuna. Então Thomay, Guillaumont e Gallon, na certeza de que 
cada habitante pagaria sua parte de gastos, assumiram o processo, mas antes 
de tudo era necessário que o P Mazelier lhes passasse uma procuração, o 
que fez, com a promessa de que os referidos Thomay e consortes lhe fize
ram de manter os Irmãos nos seus direitos. Então começou a famosa luta 
que foi qualificada de misteriosa. O processo foi julgado em Ambert. Bordel 
foi condenado a deixar os Irmãos tranqiiilos. Houve então fogos de alegria 
na comuna. Queimaram o retrato de Bordel. Gritavam: Abaixo José Farant 
(apelido que lhe davam porque seu pai fora marechal). Bordel apelou para 
Riom. Fizeram um acordo, depois de pedir 5.000 F. Thomay e consortes pa
garam 3.000 F. e Bordel 2.000. Parecia que as intenções dos três novos pro
prietários não fossem puras. A seqüência o provou. Bordel compreendeu 
isso e realizou acordos para lhes tirar o poder de se apoderarem dos bens. 
Fez-se, portanto, um acordo em que Thomay e consortes seriam declarados 
proprietários, com a condição de pagarem os 300 F. de que tratava a carta 
de Mazelier a Bordel, e de deixarem os Irmãos tranqüilos na sua casa, sem 
que ninguém tivesse o direito de lá entrar ou mudar qualquer coisa. Os 
Irmãos eram inteiramente livres. Os três proprietários vendo-se apanhados, 
procuraram descarregar-se sobre a comuna. (Thomay sc demitiu). Não 
tendo conseguido, quiseram arranjar-se com Bordel. A coisa estava feita, os 
Bordel deviam assinar os contratos no domingo, mediante uma soma a ser 
paga aos três proprietários, os Irmãos deviam ser expulsos e sua mobília re
tida, quando o novo prefeito aconselhou às Irmãs que aceitassem o imóvel. 
Thomay e consortes submeteram então seu caso ao cura de Ambert, supe
rior dessas Irmãs, o qual lhes adiantou 3.000 F. em ouro, tornando-se o 
novo proprietário. Nesse intervalo foi preciso pagar a pensão de Bordel. 
Pagou-se o primeiro trimestre como se pôde; no segundo, as Religiosas 
eram proprietárias; os interessados fizeram acreditar que o cura de Ambert 
havia pago tudo e que pagaria os Irmãos. Empenhamo-nos em agradecer- 
lhe, o que eu nunca deixava de fazer. Assim que lhe apresentei meus agrade
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cimentos em nome da comunidade, ele enrubeceu e achou que eu estava 
zombando dele, como disse mais tarde ao Caro Ir. Ponciano, diretor de 
Marsac. Queixava-se de que eu não quisesse ceder nada às Irmãs e dizia que 
eu retinha o bem dos outros. As Irmãs afirmavam que seu pomar não tinha 
bastante frutas, que o dos Irmãos lhas fornecería. O cura de Chaumont fez 
vir um professor. Havia então quatro partidos: o do Bordel, o do cura, o das 
Religiosas e o do novo prefeito. Eu não era de nenhum. Queriam me enre
dar, não houve meio, exceto com Bordel, que eu queria fazê-lo deixar a bati
na. O Caro Ir. Ponciano recebeu a missão de lha fazer deixar, mas não con
seguiu. Eu não queria falar a Bordel enquanto ele vestisse o hábito religioso. 
A 21 de agosto de 1857, o oficial de justiça me trouxe a intimação de retirar- 
nos se não quiséssemos aceitar a venda conforme os encargos da ata de 2 de 
junho de 1855. Eis a intimação:

“ A 21 de agosto de 1857, a pedido dos Srs. Bentot Thomay, ex-prefeito pro
prietário residente na sede da comuna de Chaumont, Antônio Guillau- 
mont, proprietário residente em Tomvic, da mesma comuna, e João Gallon, 
proprietário residente em Sahiot, da mesma comuna, todos três da comuna 
e residentes na sua casa;
Eu, Antônio Malcodon, abaixo assinado, oficial de justiça, auditor junto 
ao tribunal civil de Ambert, residente em Ambert, chamei o Sr. Diretor 
geral dis Irmãos Maristas de Saint-Chamond, na pessoa do Sr. Diretor 
dos Irmãos de Chaumont, residente na sede da dita comuna aonde fui 
para falar com Sr. Didier, Diretor, que, segundo uma sentença do tribu
nal civil d’Ambert, a 7 de agosto de 1854, os requerentes foram declara
dos proprietários exclusivos dos imóveis compreendidos numa demanda 
de desistência feita pelo Sr. João Bordel contra o Sr. Mateus Prudhom- 
me, então superior dos Irmãos de Chaumont, encarregado por estes de 
preencher todas as condições da venda de 22 de maio de 1840 e de tomar 
o fato e a causa de Mazelier, que os requerentes, intervindo na instância 
não pretenderam mover um caso particular, mas que foram movidos pelo 
único desejo de conservar em Chaumont um estabelecimento de ins
trução que já produzira na região excelentes resultados, que sua intenção 
é sempre a mesma, mas que sua posição financeira não lhes permite doar 
o estabelecimento aos Irmãos Maristas e guardar os encargos por sua 
conta.
Por isso declarei ao Sr. Didier que os requerentes se oferecem novamente, 
como já o fizeram muitas e muitas vezes, para sub-rogar os Irmãos maristas, 
com a condição, porém que essa sub-rogação seja completa e que o Sr. Dire
tor geral dos Irmãos Maristas se obrigue a cumprir as obrigações contraídas 
pelos requerentes, inclusive pela convenção verbal de 2 de junho de 1855, 
motivo por que o intimei a declarar se aceita ou recusa a proposta dos re
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querentes, declarando-lhe que, em caso de recusar ou de não responder den
tro de oito dias à presente, os requerentes o intimarão a deixar imediata
mente os imóveis de que se trata, responsabilizando-o, no caso contrário, 
por todos os acidentes e degradações que poderíam sobrevir aos ditos imó
veis, e que providenciarão para obrigá-lo a isso”.

O Ir. Faustiniano recebeu duas outras intimações que é inútil reproduzir 
aqui. Recebeu do Procurador imperial a ordem de esvaziar a casa. Ele enviou 
essa ordem a l’Hermitage. O Reverendo delegou o Ir. Apolinário junto ao 
Procurador que o recebeu muito mal e o ameaçou com a gendarmaria se a 
casa não fosse liberada dentro de 15 dias. Intimidado, o Ir. Apolinário foi 
dizer ao Ir. Faustiniano de resistir quanto pudesse, mas de não eperar os gen- 
darmes. O Caro Ir. Pascal foi logo encontrar o Procurador imperial e conse
guiu suspender o caso por algum tempo, (pp. 11-13)

Sentimos a necessidade de resumir e de esclarecer mais a questão:

- O Cura Vissagay comprou o convento dos antigos Mínimos;
- deu a igreja à paróquia;
- entregou as outras construções ao Prefeito Pierre Bordel, encarregan

do-o de dedicá-los às boas obras;
- o Sr. Bordel doou-as ao P. Mazelier, doação ratificada pelo filho em ato 

público;
- o P. Mazelier aceita essa doação como fundação de uma escola mantida 

por dois de seus Irmãos, junto aos quais João Bordel fez o noviciado;
- o P. Mazelier, escrupuloso demais, prometeu-lhe uma pensão de 300 F. 

anuais caso não perseverasse, pensão que de fato o ajudou a largar a 
batina e a combinar com seus pais para retomar o imóvel doado;

- o P. Mazelier, para conservar os Irmãos, passou uma procuração, até 
uma venda, nós o acreditamos, a 3 habitantes de Chaumont;

- estes quiseram passar esse encargo e ceder seus direitos ao Instituto, à 
comuna ou à fábrica, que não aceitaram;

- foram depois obrigados a uma transação, a 2 de junho de 1855, pela 
qual se comprometiam a manter os Irmãos no dito imóvel e a pagar 
uma pensão de 300 F. ao ex-João;

- acharam logo esse encargo muito pesado e venderam o referido imóvel 
às Irmãs;

- nossos superiores e o ex-João fizeram anular essa venda;
- o mesmo tribunal decidiu que os 3 habitantes supracitados não tinham 

procuração válida e conferiu o aludido imóvel ao nosso Instituto, com 
a condição de pagar, por semestre, a pensão de 300 F. ao ex-João;

- essa sentença foi dada pelo tribunal civil de Ambert, a 24 de julho de 
1860, e confirmada pela corte de Riom. (pp. 13-14)
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O P. Roux (então cura de Chaumont), ouvindo dizer que os Irmãos iam 
ser transferidos a Beurières (vilarejo vizinho de Chaumont), em 1866, apres- 
sou-se a escrever (entre outros) ao Rev. Irmão:

"Antes que um religioso desertor, um trapaceiro, um Bordel que pôs desor
dem por toda a parte aonde passou vos falasse disso, vós não pensáveis agir 
assim, e agora que vos lisonjeia para ainda vos enganar, ousarieis cessar de 
fazer o hem aqui para lhe agradar?...’’

O Reverendo respondeu-lhe que o ex-João de fato lhe fazia ofertas, mas 
se elas se concluíssem ele estaria disposto a deixar 2 Irmãos em Chaumont. 
(...) Tratava-se de transferir o estabelecimento de Chaumont para Grandrif. 
Essa transladação causou a continuação de uma série de chicanas, (pp. 16-17)

A 2 de dezembro de 1874, o P. Roux voltou à carga, como segue:

" Caro Irmão, minha paróquia está inquieta por desconhecer os tristes fatos 
existentes entre vós e o Sr. Bordel, e isso não admira se a gente considera 
quanto esse deplorável caso nos interessa. Minha paróquia deseja tanto con
servar os Irmãos que acho que não deixaria de encarregar-se de pagar ao Sr. 
Bordel os 300 F. vitalícios, porque ela quer absolutamente que os Irmãos con
tinuem a ocupar o imóvel em que moraram até hoje, mas ela só quer guardá- 
los com essa condição. Sei que podeis conseguir-nos facilmente esse favor, ofe
recendo ao Sr. Bordel uma soma suficiente para desinteressá-lo completamen
te de Chaumont e de Grandrif. Compreendeis que agindo dessa maneira não 
fazeis senão reparar uma espécie de injustiça cometida a nosso respeito, por
que a comuna, de acordo com os títulos sobre essa propriedade, tem certos di
reitos a isso. Nós os reclamamos também devido ao grande número de mem
bros que vos fornecemos e para não nos encontrar na desagradável necessida
de de confiar o título de professor em Chaumont a outra congregação, como 
aconteceria se abandonásseis o imóvel que em que habitais...”.

O Reverendo respondeu que não podia comprometer-se em nada antes 
do fim do processo, então em primeira instância, suscitado pelo ex-João, e 
cujo resultado não se podia ainda prever...

O processo em questão terminou em outubro de 1878. O ex-João reto
mou o imóvel doado por seu pai e por ele. (Os Irmãos foram morar numa 
outra casa de Chaumont.)

O P. Roux, o Prefeito e alguns outros, furiosos com o resultado do pro
cesso, intentaram outro contra o Instituto e o ex-João para apoderar-se do 
imóvel que os Irmãos ocuparam durante 36 anos. O tribunal rejeitou o pedi
do e os condenou a pagar o processo, a 21 de novembro de 1876.
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Devemos retroceder e retomar a série de chicanas do ex-João...
Depois de abandonar o Instituto, em 1852, João Bordel residiu certo 

tempo em Chaumont vestindo a batina. Logo foi nomeado professor público 
em Saint-Jean-de-Baffie que teve de deixar por exigir e cobrar demais ou, po
deriamos dizer, devido a suas falsidades com os habitantes. Nomeado em se
guida para Saint-Ours, ligou-se a uma viúva que tinha duas filhas. Estas eram 
corretas e desejavam tornar-se religiosas. Quando morreu a mãe delas, João 
Bordel insinuou-se, ofereceu-se a procurar-lhes um convento onde estariam 
bem e se encarregou de que aí fossem admitidas, no caso de lhe cederem seus 
bens. As ingênuas aceitaram a oferta. Conseguiu que fossem recebidas no 
convento de Ambert, cuja superiora era sua irmã. Concordaram facilmente 
quanto ao dote. Nosso homem fez vender os sobreditos bens, pagou o dote 
combinado e guardou o excedente para si. Um ano após a morte da viúva, fez 
celebrar uma missa pelo repouso de sua alma, apresentando-se, ao ofertório, 
com os parentes da falecida. Conhecendo-lhe as más ações, o cura o saltou 
duas vezes sem lhe dar a cruz a beijar. João Bordel insistiu. A terceira vez, o 
cura aplicou-lhe fortemente a cruz aos lábios, ferindo-o levemente. Pouco de
pois, teve de abandonar a paróquia, denunciado pelo nosso ex.

Posto de lado por sua vez e retirado em Chaumont, a idéia de se apoderar 
do imóvel doado por seu pai e por ele, em 1839, voltou ainda mais forte. Tendo 
assinado um compromisso com um proprietário de Grandrif para adquirir uma 
propriedade bastante grande, fez ofertas a nosso Rev. Irmão, em 1868.

Vamos analisar a correspondência e as dificuldades que houve para isso.
Trata-se de fundar a escola de Beurières, em 1868, coisa que então não se 

realizou. A 21 de agosto, o ex-João escreveu ao Reverendo que essea novo 
lugar reduziría a nada o de Chaumont. Ofereceu-lhe de transferi-lo a Grandri. 
Em várias cartas subseqüentes fazia notar a vantagem dessa oferta para o Ins
tituto e pedia o envio de um Ir. Visitador que pudesse julgar isso “in loco”. O 
Ir. Plácido foi enviado e recebeu do ex-João estas propostas:

1. Comprarei a casa Dupatural (de Grandrif);
2. entregar-vos-ei as construções, o pátio e o pomar em troca de Chaumont;
3. continuareis minha renda de 300 F;
4. prometo-vos 3.000 F. se receberdes gratuitamente 3 crianças de Chau

mont em Beurières;
5. não abrirei nenhuma escola em Chaumont;
6. nada vos darei se os Irmãos permanecem lá.

A 5 de novembro, o Reverendo pediu que o tanque de água e uma parte 
do prado adjacente (da propriedade de Grandrif) fossem cedidos aos Irmãos. 
O ex-João recusou, prometeu 3 colchões, uma cama completa e autorizou-os 
a lhe liqüidarem a pensão, entregando-lhe um capital de 2.000 F.
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A 9 de novembro, o Caro Ir. Eutímio respondeu:

1. que exigia a entrega do tanque de água;
2. que renunciava à parte do prado;
3. que o Instituto não daria nem os 3.000 F., nem os 2.000 F. ao ex-João 

se os Irmãos deixassem Chaumont;
4. que 3.000 F. seriam entregues pelo ex-João, em Beurières, onde ele po

dería deixar 3 crianças de Chaumont.

O ex-Joâo recusou essas condições.
A 25 de novembro, o ex-João cedeu o tanque de água. A 28, foi, com 

nosso Ir. Procurador geral, a Ambers, onde assinaram um compromisso redi
gido pelo notário Bernard. Essa peça traz:

1. que o Sr. Bordel se propõe adquirir do Sr. Dupatural as construções, o 
pátio, a granja, a estrebaria, inclusive o tanque de água que o Sr. Dupa
tural possui em Grandrif e que passará, mediante permuta, essa 
mesma propriedade ao Instituto dos Irmãozinhos de Maria, represen
tado pelo Sr. Budillon (Ir. Eutímio, Procurador = Ecônomo Geral) que 
ienciona estabelecer aí uma escola;

2. que em troca, o Instituto dos Irmãozinhos de Maria entregará seu esta
belecimento ao Sr. Bordel, que fará dele o que bem entender. Este ga
rantirá pessoalmente a propriedade plena e inteira dos imóveis de 
Grandrif que entregará aos Irmãozinhos.

O Sr. Bordel e o Sr. Budillon, em nome de sua comunidade, assinaram 
provisoriamente, aguardando que o Sr. Bordel adquirisse os imóveis de Gran
drif, acima indicados.

Feito em boa-fé, a 28 de novembro de 1868.
Para certificar-se de sua validade, esse compromisso foi submetido ao Sr. 

Chalelus, então notário da Casa-Mãe, juntando-lhe as explicações necessárias. 
Ele o achou bom e indicou a maneira de redigir a ato definitivo.

A 9 de dezembro, o ex-João anunciou que acabava de adquirir a proprie
dade Dupatural, que o Cura e os habitantes de Grandrif ficaram extasiados 
ao ver que se lhes oferecia uma boa escola cuja criação não lhes custaria nada. 
Amaldiçoava o Cura e o Prefeito de Chaumont como também aqueles que os 
informaram daquilo que tramava.

A 9 de janeiro de 1869, o Ir. Procurador enviava o dossiê ao Sr. Bernard, 
notário de Ambert, rogando-lhe que preparasse um projeto de convênio a fim 
de que o Regime do instituto pudesse examiná-lo e modificá-lo, se necessário.

A 20 de março, o Sr. Bernard foi à casa do ex-João, revisou com ele toda 
a correspondência, todos os colóquios e respondeu a todas as chicanas. O ex- 
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João tinha apenas um ato privado com o Sr. Dupanatural, feito e assinado sem 
intervenção do notário. O ato autêntico para a troca não podia, portanto, ser 
passado. Dia 25, foram à casa do notário Bernard e aí assinaram cláusulas, 
tendo o Ir. Procurador ficado com uma cópia manuscrita pelo notário. Muni
do dessa peça, achou que podia iniciar a obra em Grandrif. (pp. 21-23)

Entretanto as chicanas do ex-João não tinham acabado.
Tendo assinado o ato autêntico de aquisição da propriedade Dupatural 

no começo de agosto de 1871, escreveu ao Ir. Procurador para que viesse vi
sitá-lo quanto antes a fim de combinarem definitivamente em conjunto. O 
acordo de 25 de março trazia, no artigo 5.°, que o ex-João tomaria a casa se os 
Irmãos a deixassem no estado em que se acharia quando saíssem. Já dissemos 
que a comunidade de Chaumont tentou um processo para se lhe adjudicar o 
imóvel - o que não conseguiu. Pretextando esse processo, antes mesmo que 
fosse aberto, o ex-João quis suprimir o artigo 5.° do sobredito acordo e modi
ficar outros. O Ir. Procurador foi registrá-lo na casa do notário, quando aí se 
encontrou com o ex-João. O notário quis convencer a este que não tinha 
razão. O Ir. Procurador estando com pressa, o Sr. Bernard empenhou-sc em 
registrar o supracitado acordo. Poucos dias depois, o notário foi declarado em 
falência e todos os dossiês de seu cartório foram selados judicialmente. Não 
só essa falência retardou a conclusão do caso, mas pouco faltou para que aca
basse com tudo. O ex-João encontrou o meio de subtrair o original do referi
do acordo, embora estivesse debaixo dos selos; fez desaparecer essa peça e a 
maioria daquelas do dossiê, pretendendo que se devia recomeçar tudo. Foi, 
portanto, necessário processá-lo. Felizmente o Caro Ir. Procurador pôde 
apresentar, perante o tribunal, a cópia do acordo, escrita e assinada pela mão 
do notário. Os peritos, reconhecendo que essa peça era realmente autêntica - 
e o Sr. Bernardo lá estava para confirmá-lo - o ex-João foi condenado a re
conhecer o acordo de 25 de março de 1869 como ato autêntico. Apelou da 
sentença. A corte de Riom pura e simplesmente a confirmou. O Sr. Jacquier, 
do banco dos advogados de Lião, ressaltou brilhantemente a disposição tem
peramental chicanista do ex-João em Ambert e Riom, mas esses belos discur
sos custaram 1.000 F ao Ir. Procurador Geral. Assim terminaram as chicanas e 
os processos, mas somente em outubro de 1878. (p. 26)
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ESTUDOS

MARIA NA VIDA DE M. CHAMPAGNAT

Não faltam estudos sobre a devoção marial de M. Champagnat, embora 
se possa perguntar se é útil acrescentar outros para repetir as mesmas coisas. 
Entretanto, o mesmo assunto pode ser tratado de maneiras muito diferentes 
se o encaramos de pontos de vista diversos que, ao se completarem mutua
mente, conseguem a apanhá-lo melhor.

Assim o presente estudo, em vez de tratar daquilo que se entende comu- 
mente por devoção, tenta captar as relações íntimas do Fundador dos Irmãos 
Maristas com aquela que denominava ordinariamente a “Boa Mãe”.

A perspectiva será, portanto, preferencialmente psicológica. A empresa é 
arriscada, porque M. Champagnat, praticamente nada revelou de sua vida in
terior, mas confrontando os documentos, seja entre si, seja com as circunstân
cias que os provocaram, aparecem algumas indicações. Longo convívio com a 
personagem para pesquisas em diferentes domínios permite compreender, 
através do emprego das palavras, mais do que elas dizem.

E preciso levar em conta a evolução, porque certamente as relações do 
Fundador com Maria não eram as mesmas no começo de seu ministério como 
no fim de sua vida. Essa evolução fez-se graças aos acontecimentos, principal
mente os mais dolorosos, sobrevindos ao longo de sua carreira. Não se trata 
de transformação, mas de aprofundamento dos elementos recebidos pela for
mação, de interiorização de práticas exteriores, mais ou menos formalistas, 
para uma intimidade das mais profundas.
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Devoções exteriores
As práticas exteriores, sobre as quais seu biógrafo e muitos outros depois 

dele longamente se estenderam, são todas as práticas de devoção que ele 
mesmo prescreveu para si e para seus discípulos. Essas práticas nada têm de 
original. São reminiscências da devoção popular praticada na família ou na 
paróquia natal, de um lado, e de outro daquilo que o regulamento do seminá
rio propunha. Por exemplo, num seminário sulpiciano “nenhum exercício co
meça sem sua invocação e quase todos terminam pelo Sub tuum praesidium. 
Cada dia se recita, em comunidade, o terço para honrara Maria nos seus di
versos mistérios; celebra-se suas festas com a maior solenidade possível... O 
mês de maio especialmente consagrado”. (J.H. Icard, Traditions du séminaire 
de Saint-Sulpice, p. 266.) E como pensar que M. Champagnat não conhecesse 
a vida de M. Olier, que, como seminarista consciencioso, não tenha procura
do tomar o fundador dos seminários sulpicianos por modelo? Ora este consi
derava “a Santa Virgem como inspiradora, a única verdadeira superiora e sus- 
tentáculo do seminário de Saint-Sulpice”. (Ibid. p. 265.)

E com esse material que M. Champagnat alicerça definitivamente sua vida 
marial. Não busquemos alhures a inspiração de certas práticas, até de certas 
idéias que mais tarde proporá a seus Irmãos, como a Salve Regina da tarde, à 
semelhança dos monges, e a da manhã que se tornará depressa uma tradição, 
mesmo se pode dar a impressão de roubar a deus as primícias do dia.

O exercício das novenas, cuja grande maioria se dirige a Maria, ocupa in- 
contestavelmente lugar importante na devoção do Fundador. Sem dúvida que 
nas paróquias, nessa época recorria-se freqüentemente a isso; entretanto o nú
mero de vezes que as prescrevia testemunha seu fervor pessoal e seu cuidado 
de facilitar a prática da devoção marial para pessoas simples e geralmente 
muito ocupadas. Mais que orações longas e eruditas, essas pessoas necessitam 
de fórmulas simples, que se retêm facilmente, portanto, sempre ao alcance 
quando o coração está atormentado por alguma pena.

Isso quer dizer que, para ele, aí estão manifestações exteriores de uma 
atitude mais profunda, onde a confiança em Maria se vive na simplicidade, na 
familiaridade, como a de um filho diante da mãe.

Presença de Maria
Sem dúvida nenhuma, M. Champagnat vivia uma devoção marial dessa 

natureza. Basta percorrer suas cartas para nos darmos conta da familiaridade 
de suas relações com Maria.

A carta de 20 de iulho de 1839 (doc. 259) dá o tom geral: “Se podemos 
falar a Jesus, o que é que não temos direito de dizer a Maria?... Diga, pois, a 
Maria que a honra da sua sociedade exige que ela o conserve casto como um 
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anjo”. Deve-se notar que o autor está a menos de um ano da morte e que se 
dirige a um de seus jovens Irmãos assaltado pela tentação. Certamente, oito 
anos antes, a 4 de fevereiro de 1831, para encorajar o Ir. Antoine, serve-se de 
uma expressão quase chocante: “Depois que tiverem feito o possível, digam a 
Maria que é “tanto pior para Ela se as coisas dela não andam”. Estão no 
mesmo tom estas expressões: “Nossa Boa Mãe”, “Nossa Mãe comum”, tantas 
vezes repetidas em suas cartas. Diante de Maria, nenhum constrangimento en
trava suas relações. E mais se sente próximo dela, mais a sente presente como 
uma pessoa viva.

Porque isso não é uma presença à espera de honras e louvores, é uma 
presença que age, mas não aquela que vem oferecer presentes, deslumbrar 
com fenômenos sensacionais ou com milagres, uma presença pelo contrário 
que propõe sua colaboração, que não dispensa de agir, de pôr tudo em ação 
pessoalmente para alcançar bom êxito e implorar auxílio. “Maria, nossa Mãe 
comum, ajudá-lo-á”, promete ao Irmão Antoine a respeito do Ir. Moyse. E 
quando se debate em Paris para obter do Governo a autorização legal de sua 
empresa, escreve: “Com o auxílio de Maria, removeremos céu e terra...”. (Ao 
Ir. François, 20 de maio de 1838, L.P.C., p. 390.)

Essa frase não deve, entretanto, fazer supor que considera Maria como 
a seu serviço. Pelo contrário, o papel dele é servir, estar ao serviço dela, de 
não ser outra coisa que seu servidor. “Sabeis que sou vosso escravo” (Vida, 
p. 18), protesta a Maria em suas resoluções de 1815. Sem dúvida, não é a 
espiritualidade de Grignion de Montfort, cujo “Tratado da verdadeira de
voção” ainda não tinha sido publicado, que o pôs nessa via, mas certamente 
a formação do Seminário Maior, dirigido pelo sulpiciano Gardette. Com 
efeito, como pensar que M. Champagnat não conhecesse a vida de M. Olier, 
que, como fervoroso discípulo não visasse ao ideal que o fundador dos se
minários sulpicianos representava para ele? Ora M. Olier considerava “a 
santa Virgem como a inspiradora, a única verdadeira superiora e sustentácu- 
lo do seminário de Saint-Sulpice”. (J.H. Icard, op. cit., p. 255.) Sabe-se, 
com efeito, que M. Olier pretendia que o projeto do seminário, da cons
trução de que se sentiu encarregado, lhe foi inspirada pela santa Virgem. 
Desde então considerava esse edifício como “a obra de Maria” a qual deve
ria ser, portanto, “a conselheira, a presidenta, a tesoureira, a rainha e tudo o 
mais” (ibid., p. 265).

Assim quando o construtor da casa de N.S.a de l’Hermitage fala sem ces
sar da “Obra de Maria”, a palavra não ressoa como um eco daquele do gran
de sulpiciano? A nuança objetiva que separa uma obra material de uma orgâ
nica é aqui mais aparente que real, porque na palavra “obra” M. Olier com
preende não apenas o edifício, mas também a vida cuja estrutura deve facilitar 
o desenvolvimento regular. Por conseguinte, tanto de um lado como de outro, 
evoca-se a ação concreta de Maria entre seus fiéis.
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Essa ação o P. Champagnat a tem por certa, visto a insistência com que 
dela fala. Além das 5 cartas em que a palavra “obra” aparece 9 vezes sozinha 
(3 vezes no doc. 6; 2 vezes no doc. 11; 2 vezes no doc. 44; 45A e 45B), 3 ou
tras contêm a expressão mais explícita: “Obra de Maria”. A palavra designa 
na maioria das vezes a Sociedade de Maria no seu conjunto. Quando M. 
Champagnat diz que o P. Courveille poderia ter causado a ruína da “obra se a 
divina Maria não a sustentasse com toda a força de seu braço” (doc. 30, p. 
84), é realmente da Sociedade de Maria que fala. Será preciso deduzir que ex
clui a congregação dos Irmãos, como poderia deixar entender esta frase que 
escreve ao P. Cattet (doc. 11, p. 46): “A sociedade dos irmãos não pode positi
vamente ser considerada como a obra de Maria, mas somente como um ramo 
posterior à própria sociedade”? Querendo precisar bem que sua intervenção 
concerne aqui a sua atividade em favor dos Padres e não daquela dos irmãos 
que não apresenta nenhuma dificuldade desse gênero, ele não quer dizer que 
nesta última Maria não tenha intervindo, mas substitui infelizmente a palavra 
“obra de Maria” por “Sociedade de Maria”. Na carta de agradecimento ao P. 
Dumas, cura de St. Martin-la-Sauveté, pelo envio de um postulante, seu pen
samento não apresenta nenhum equívoco: “Agradeço-lhe ao mesmo tempo - 
escreve - o interesse que toma pela obra de Maria”. (Doc. 142, p. 282.) Mais 
explícita ainda é esta frase da carta ao Irmão Hilarion: “Digamos a Maria que 
é muito melhor sua obra que a nossa”. (Doc. 181, p. 368.)

Essa afirmação merece, ademais, uma atenção especial: ela distingue a 
atividade do homem da de Maria. Postas em paralelo, as duas atividades 
visam à mesma obra e de fato estão subordinadas uma a outra como sugere a 
frase anterior: “Esperemos fortemente e rezemos sem cessar; o que é que não 
obtém a oração fervorosa e perseverante!”. E preciso concluir, portanto, que 
na ocorrência M. Champagnat secunda os desígnios de Maria. Essa idéia de 
ser o instrumento de que Maria se serve para realizar sua obra é uma con
vicção fortemente consolidada no seu coração. Ela não data dessa época 
(1838), mas remonta à concepção mesma da Sociedade de Maria, cujo projeto 
teria nascido de uma inspiração que o P. Courveille teve na basílica do Puy. 
Quando, sobre a insistência de M. Champagnat em querer acrescentar-lhe um 
ramo de Irmãos, o grupo lhe respondeu que se encarregasse disso, M. Cham
pagnat recebeu essa proposição como uma missão do céu. Se seus com
panheiros podem em seguida ter dúvidas sobre o êxito, visto seus meios limi
tados, ele, em compensação, reconhecendo sua indigência, volta-se para 
Deus, pondo-se ao seu serviço: “Eis-me aqui, Senhor, para cumprir vossa divi
na vontade”. (Vida, p. 55.) Nessa relação Maria não está ausente. M. Champa
gnat, embora nunca o explicite, parece conferir-lhe o papel de intermediária 
entre o homem e Deus, como se pode deduzi-lo desta frase dirigida a seu pri
meiro recrutado: “Coragem! Deus o abençoará e a Santíssima Virgem vai tra
zer-lhe colegas”. (Ibid. p. 57.)
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Esse papel que atribui a Maria de ser a verdadeira empreendedora da 
obra, sem dúvida só existia, então, em nível de espírito. Bem cedo aconteci
mentos o imprimirão em todo o seu ser e seu agir como certeza inabalável. 
Foi primeiramente, após muitas orações e novenas, a chegada de 8 postulan
tes que acreditava enviados por Maria. “Não ouso recusar aqueles que se 
apresentam, considero-os trazidos por Maria mesma”, escreverá mais tarde a 
Dom De Pins. (doc. 56, p. 140.) Depois foi a construção da casa de l’Hermita- 
ge, concluída sem acidentes pessoais nem bloqueios financeiros. Foi também 
quando, numa tarde de inverno, por um ato temerário de sua parte, se expôs 
ao perigo de perecer na neve e que, depois de fervorosa oração, Maria o salva 
da morte e preserva sua congregação de uma ruína certa. Foi ainda, em duas 
ocasiões pelo menos, a suspensão das ameaças de supressão da congregação 
manejadas pela administração diocesana. Enfim o êxito da empresa onde a te
meridade zombava da prudência humana, embora muito justificada, visto a 
fraqueza dos meios utilizados. “Que maior milagre pode haver,... do que Deus 
ter-se servido de semelhantes homens para começar essa obra? Eis aí, a meu 
ver, um prodígio que prova decisivamente que essa comunidade é obra sua.” 
(Vida, p. 374.

Não se deve taxar essas palavras de literatura piedosa, assim como não se 
deve colocá-las na conta de um ato deliberado de humildade, porque as senti
mos carregadas da lembrança de acontecimentos passados, de provas vindas 
de toda a parte pelos quais a obra só pôde passar sem perigos graça à inter
venção do céu. A consequência lógica a tirar dessa constatação é a confiança 
total em Maria, o reflexo de recorrer a ela em toda ocasião, a insistência em 
recomendar de fazer o mesmo para as menores coisas. Vai até mais longe, 
chega colocar nos braços de Maria a obra inteira, sua atividade de todos os ins
tantes, até sua pessoa, contentando-se de servir-lhe de instrumento. Daí sua 
conclusão expressa no leito de morte: “A gente é apenas um instrumento, ou 
melhor, não é nada; Deus é quem faz tudo”. (Vida, p. 214.) Deus, entretanto, 
segundo a crença contínua de M. Champagnat, quer passar por Maria; eis por 
que, de uma frase que pediu emprestada e que impregnou fortemente de seu 
pensamento pessoal, fará sua divisa: “Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria 
para Jesus”.

Imitação de Maria

Não está nisso, porém, a totalidade de sua relação marial. Se a obra está 
nas mãos de Maria, o instrumento de que Ela se vale só poderá servir com 
toda a eficácia se se adaptar a Ela o melhor possível. Certamente não foi 
com esse raciocínio que M. Champagnat concebeu a necessidade de imitar 
Maria. Muito antes dele, numerosos autores espirituais recomendaram essa 
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prática. Entretanto, não é impensável que, intuitivamente, suas frequentes 
relações com Maria tenham justificado e fortificado suas convicções sobre 
esse ponto.

Reunindo as diferentes palavras do Fundador, pode-se, sem aprofundar 
os textos, mas procurando sentir-lhes a ressonância interior, perceber algo 
de sua personalidade. E assim que descubro um homem sempre mais con
sciente de seus limites, engajado numa aventura que exorbita suas capacida
des naturais, mas cujo êxito é certo, graças a circunstâncias estranhas a ele. 
na sinceridade de sua consciência deve atribuir a glória não a si mesmo, mas 
Aquela a quem sempre solicitou socorro e seguiu o mais perfeitamente pos
sível as inspirações. Que mais poderá, então, fazer senão confiar-lhe inteira
mente sua pessoa por um serviço sempre mais desinteressado. Dessa manei
ra, ele, servidor, se encontra na mesma posição que Ela, Serva do Senhor. 
Sua razão de ser, como a da Virgem da Anunciação, não é outra que a de ser 
instrumento de que Deus quer servir-se para completar o que falta à obra da 
redenção (cf. Cl 1,24).

Desde então Maria se lhe apresenta ainda sob outra claridade: a de mo
delo, de luz a balizar sua estrada. Também o tema da imitação retorna fre
quentemente, como se sabe, nas suas exortações. É outro aspecto de sua de
voção marial particularmente apreciado como condição de eficácia do gênero 
de apostolado próprio de sua congregação.

Essa maneira de apresentar a imitação de Maria, como aliás toda a de
voção marial de M. Champagnat não está plenamente de acordo com seu bió
grafo, o Ir. João Batista. Segundo ele, o Fundador teria considerado a imi
tação de Maria como “o complemento das homenagens tributadas a Maria”, 
como algo “que se deve acrescentar a todas essas práticas instituídas na Con
gregação para honrar a Mãe do Senhor”. (Vida, p. 318.)

A discordância está, primeiramente, na definição da palavra “devoção”. 
Se acreditarmos em São Francisco de Sales: “a devoção não acrescenta nada, 
por assim dizer, ao fogo da caridade, a não ser a chama que torna a caridade 
pronta, ativa e diligente...” (Introdução à vida devota, final do cap. I.) Trata- 
se, portanto, de uma diligência que se traduz por práticas: homenagens, 
orações. É é bem nesse sentido que vai a compreensão do Ir. João Batista. Em 
compensação, aqui, a palavra deve ser entendida num sentido mais amplo, de
signando o lugar ocupado por Maria na vida de M. Champagnat.

Por outro lado, para evitar a censura de sentimentalismo é preferível 
considerar a devoção em seu lado positivo, um meio que podemos utilizar 
para consolidar a relação que nos deve unir a Deus, único objetivo, em suma, 
de toda espiritualidade. A devoção toma então preferencialmente o sentido de 
devotamento, designando o fato de se votar a algo ou a alguém para sair de si 
mesmo e alcançar Deus, o único a fazer crescer todo ser que vem dele. Cantar 
os louvores de Maria, protestar-lhe amor platônico, esperando passivamente 
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seu socorro é, sem dúvida, coisa excelente, mas melhor ainda é viver na sua 
intimidade para chegar mais facilmente à de seu Filho.

Em terceiro lugar, se o Ir. João Batista descreve a devoção, por assim 
dizer, do exterior, o presente estudo procura tomá-la sobretudo do interior, 
apelando para a psicologia. Ora, nesse domínio toda separação é apenas teóri
ca. Por isso, separar a imitação da devoção não corresponde à realidade.. Por
tanto, visto sob esse ângulo, o desacordo está apenas na maneira de conside
rar as coisas.

Nesse mesmo parágrafo, o biógrafo indica aquilo sobre que, segundo o 
Fundador, os Irmãos devem aplicar a imitação. Em primeiro lugar, cita global
mente as virtudes de Maria, depois precisa: “que o amor dos Irmãos a Maria 
os leve sobretudo a assumir o seu espírito e a imitar sua humildade, modéstia, 
pureza e amor a Jesus Cristo”. Sem se deter sobre o fato que “o espírito” não 
é uma virtude, nem sobre o lugar que dá a cada uma, é mais lógico começar 
pelo amor de Jesus, insistir sobre a humildade para terminar depois sobre o 
espírito.

A imitação do amor de Maria e da Educadora de Jesus impõe-se aos 
Irmãos por duas razões: porque esse amor é a fonte de toda vida espiritual e o 
meio necessário para cumprir eficazmente sua tarefa apostólica. “Amar a 
Deus - dizia o P. Champagnat - amar a Deus e trabalhar para torná-lo conhe
cido e amado, eis qual deve ser a vida de um Irmão”. (Vida, p. 458.) Alhures 
lê-se ainda: “Para bem educar as crianças é preciso amá-las c amá-las...”. 
(Ibid., 9. 501.) Essas duas citações podem vir depois da frase que o Fundador 
faz seguir à primeira: “Com essas palavras, sem querer, caracterizou-se a si 
mesmo e resumiu toda a sua vida”. (Ibid., p. 502.) De fato, manifesta esse 
mesmo amor para com seus Irmãos. Ama-os de um amor semelhante àquele 
com que Maria os envolve inspirando-lhes o engajamento na sua Sociedade. 
Não há dúvida nenhuma de que está de acordo com a Mãe de Jesus, cujo 
exemplo de “educar e servir o santo Menino Jesus” prescreve que os Irmãos 
sigam. (Regras Comuns, 1852, p. 16.) Além de seu amor maternal, ele pensa 
aqui mais ainda no amor que Ela devotava ao Redentor. Dessa maneira ele 
amava nos seus Irmãos os operários que “a Santíssima Virgem plantou no seu 
jardim” (Doc. 10, p. 45., para serem preparados à sua missão. Portanto, esse 
amor, a exemplo daquele de Maria por seu Filho, era cheio de respeito para 
com a personalidade de cada um, como o demonstra a confiança que sabe de
positar neles.

Dessa maneira suscitou na comunidade de l’Hermitage esse espírito, con
siderado marial, de abertura, simplicidade, franqueza nas relações e de serena 
familiaridade, convencido que assim era a atmosfera da Sagrada Família. 
Quando repreende seus noviços devido aos recreios muito barulhentos, lem
bra-lhes que a “Virgem Santa mostrava-se sempre modesta e recolhida até 
mesmo nos lazeres, aliás necessários à natureza”. (Vida, p. 67.)
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Mas a virtude que mais tinha a peito e pela qual queria ser mais confor
me a Maria é, incontestavelmente, a humildade. A importância desse ponto 
merece um exame mais aprofundado da maneira como nosso Fundador me 
parece tê-la compreendido e praticado.

No exemplo da Serva do Senhor, certamente não encontrava nada desse 
ar afetado, miserável que os autores espirituais da época inspiram. A humilda
de prática, tanto em Belém quanto em Nazaré, devia ser primeiramente de 
abertura, verdade, simplicidade. Maria, plenamente consciente do papel que 
lhe competia desempenhar, que não escolheu, mas aceitou por amor ao 
Senhor, mantinha-se na posição que lhe cabia, sem se julgar nem superior 
nem inferior. Deus derruba os soberbos; levanta os humilhados (cf. Magnífi- 
cat). Deus lhe pede uma contribuição especial na obra da redenção conforme 
as modalidades que as circunstâncias lhe revelarão. Ela se conforma a isso 
com todo seu ser, atenta ao menor sinal: “Maria, contudo, conservava cuida
dosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração” (Lc 
2,19). Sempre submissa, inclina-se diante do adolescente que “deve estar na 
casa de seu Pai” (cf. id. 2,49); perante o Filho maior que não age senão na 
“sua hora” (cf. Jo 2,4); no cenáculo, diante dos apóstolos escolhidos pelo Sal
vador. Mas Ela não é inativa, participa do drama que cela a salvação do 
mundo, vai à “sala superior” onde estão os apóstolos para receber o Espírito 
Santo (cf. At 1,13-14: 2,1-4)

Na “Vida de M. Champagnat”, o Ir. João Batista escreve: “Como a Virgem 
Maria, modelo de todas as virtudes, brilhou sobretudo pela humildade e como 
a função de educador da infância é, de per si, um ofício humilde, quis que a hu
mildade, a simplicidade e a modéstia fossem o caráter específico do Instituto” 
(p. 374). Depois o autor encarece, mediante uma enumeração que contém mais 
literatura que realidade: “A primeira lição” que ensinava aos postulantes “era 
sobre a humildade”; “o primeiro livro que lhes punha nas mãos era o Livro de 
Ouro ou Tratado sobre a humildade”; “o orgulho era o primeiro vício que pro
curava erradicar...”. Isso, entretanto, não deve deixar-nos pensar que antes 
dessa virtude o Fundador não pusesse o pressuposto do amor de Deus. Numa 
oração que acompanha suas resoluções, lemos: “Derrubai em mim o trono do 
orgulho, não apenas porque é insuportável aos homens, mas porque desagrada 
a vossa santidade” (O.M.E., doc. 6(17), p. 38). Disso pode-se concluir, portan
to, que para ele a humildade começa pela acolhida de Deus que faz, esponta
neamente, tomar o lugar de criatura perante o Criador, com tudo quanto isso 
comporta. Conhecemos depois seu desprezo por toda forma de pretensão, de 
jatância tola e ridícula. É preciso aceitar-se como se é - parece dizer - reconhe
cendo na oração acima: “Senhor, confesso que não me conheço”. Nunca, quan
do louvado, manifestou alguma pretensão; nunca, nas humilhações, sua digni
dade cedeu. Sem dúvida, interiormente, isso não passava sem combate, se cre- 

36



MARIA NA VIDA DE M. CHAMPAGNAT

mos nas suas resoluções que, apesar de tudo, não conseguiam suprimir a natu
reza. Entretanto, tímido por caráter, não lhe custava apagar-se, sem abandonar, 
contudo, as exigências de sua função que o tomavam capaz de resistir ao bispo 
como também ao prefeito. Sabendo-se chamado a ocupar-se da gente simples e 
dos pobres, sabia manter-se em seu nível, respeitando as pessoas e ensinando- 
lhes a reconhecer seus verdadeiro valor, independentemente da condição social.

Esse procedimento de M. Champagnat pode parecer natural; com efeito, 
somente a afeição pela humilde Serva do Senhor lhe possibilita isso, como de 
colocar sua ambição no crescimento espiritual, bebendo na fonte de todo ser 
e não em qualquer promoção no aspecto do ter. Ademais, nesse campo estava 
preservado pela pobreza a que não quis renunciar, pela modéstia de sua con
dição social, familiar e pessoal aceita sem amargura nem pesar, pela confiança 
enfim que lhe permite nada recear e tudo conseguir (cf. Vida, II parte, cap. 3).

Espírito de Maria

A perfeição da humildade, pelo menos avaliada segundo o exemplo de 
Maria, talvez se encontre menos numa grande humilhação espetacular do que 
na maneira totalmente doce, serena e discreta, igual e natural com que a prati
cou. Pode-se então falar de espírito, até de espírito de Maria quando a razão 
regula o jogo do amor e da humildade.

O espírito - diz o dicionário - é “o conjunto das disposições, das manei
ras de agir habituais” (Petit Robert, p. 619, col. 2). Aplicando-a a Maria, essa 
definição pode sugerir como características: uma abandono total, mas tran- 
qüilo e confiante, na certeza evidente do amor indefectível da parte de Deus, 
talmente desejoso do desabrochamento de cada pessoa; um apego recíproco 
que impele a servir até o esgotamento de suas possibilidades, sem nada reter 
para si mesmo; uma serenidade, fruto de felicidade inalterável, em que as 
penas mais cruéis desaparecem; um respeito cheio de reconhecimento para 
toda criatura saída das mãos pródigas do Criador; uma submissão alegre à 
vontade do Senhor que governa todas as coisas com amor.

Arquétipo do gênero humano, Maria aparece como pessoa cujo agir, co
ração e todo o ser pertencem a Deus, deixando-Lhe até mesmo o cuidado de 
seus próprios interesses como de sua realização. Por conseguinte, longe de 
usurpar o lugar ou a categoria de outra pessoa, Ela só cuida do verdadeiro 
bem de seus semelhantes, conforme a particularidade de cada um, porque 
nisso está a glória do único Criador. Ela é, portanto, o puro inimigo do mal no 
seu sentido mais essencial de destruição do ser.

Sem representar-se a imagem de Maria nesses traços, nem sob esse ângu
lo, pode-se dizer que, intuitivamente, M. Champagnat a compreendia nesse 
sentido, procurando imitá-la. Embora por um caminho diferente, as idéias-
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forças que seu biógrafo colhe de sua vida são bem as de abandono total a 
Deus, do cuidado de abrir a todo ser humano o caminho da salvação, de per
suadi-lo a empenhar-se nessa via, desaparecendo depois humildemente para 
não estorvar a liberdade da decisão. M. Champagnat testemunha pessoalmen
te em suas cartas devotamento completo à sua obra e amor desinteressado 
para seus Irmãos. “Não há nenhum sacrifício - afirma - que não esteja pronto 
a fazer para essa obra” (L. 44, p. 119). Nas horas mais desesperadas, sua 
reação não é abandonar seus Irmãos, mas “compartilhar de todos os seus 
infortúnios, partilhando o último pedaço de pão” (L. 30, p. 84). O alvo que 
visa, a exemplo de Maria, é a beatitude celeste: “Rogo à nossa Mãe comum de 
nos obter morte santa, para que, tendo nos amado mutuamente na terra, nos 
amemos para sempre no céu” (L. 79, p. 191). Será possível dizer mais do isto? 
“Cada um deve esforçar-se de tal modo para assemelhar-se a ela, que tudo em 
suas ações e na sua pessoa relembre Maria, retrate o espírito e as virtudes de 
Maria” (Vida, p. 318.)

Nada mais, a não ser esse espírito, pôde criar na casa de 1’Hermitage essa 
atmosfera familiar, feita de franqueza e de simplicidade, de afeição mútua, 
sincera e viril, de confiança e segurança tranqüila, enfim de alegria simples e 
de ambição comedida. E realmente isso que se pode ler nas linhas entusiastas, 
verdadeiro hino de louvor a Maria, contidas na carta a Dom Pompalier, a 27 
de maio de 1838: “Maria mostra bem visivelmente sua proteção a respeito de 
l’Hermitage. Oh! como o santo nome de Maria tem força! Como somos feli
zes de sermos adornados por ele. Há muito tempo não se falaria de nossa so
ciedade sem esse santo nome, sem esse nome milagroso. Maria, eis todo o re
curso de nossa sociedade” (L. 194, p. 393). Quem é que não compreende que 
sob o “nome” o autor designa a pessoa, e que a expressão: “nous en être 
pares” significa: estarmos sob sua direção? Essas flores de retórica exprimem, 
além de sua alegria, sua gratidão e seu amor, e dizem quanto a Mãe de Deus 
enche sua existência e quanto deseja ardentemente que ela mantenha sempre 
o mesmo lugar entre os que continuam sua obra.

Ir. Paul SESTER
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MARCELINO CHAMPAGNAT, 
luz para os leigos de nosso tempo.

I - INTRODUÇÃO

Será que Marcelino Champagnat, homem da primeira metade do século 
XIX, pode ser, hoje, uma luz que possibilite aos homens deste tempo encon
trarem nele referências para a vida? Que isso seja verdadeiro para seus religio
sos - os Irmãos Maristas - é inegável, mas será que Marcelino Champagnat 
pode servir de guia e modelo para nossos contemporâneos, cujas condições 
de vida são tão diferentes das dele? Pessoalmente estou convencido disso e 
quisera esboçar aqui alguns elementos de resposta. Antes de tudo, para res
ponder a essa pergunta cumpre conhecermos bem Marcelino Champagnat e 
também saber o que a Igreja espera dos leigos neste final do século XIX.

1. Conhecer Marcelino

Uma primeira observação se impõe: sua vida - pelo menos na sua am- 
biência - seu pensamento e sua obra são mais bem-conhecidos hoje.

As pesquisas históricas recentes - entre outras, as do Ir. Pierre Zind e, 
depois, as de numerosos coirmãos, sem contar os trabalhos dos Padres Maris
tas - nos possibilitam ter um conhecimento mais aprofundado de Marcelino e
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de sua ação. Os resultados estão concretizados em parte na reedição integral 
da Vida de Marcelino Champagnat por um de seus discípulos (Ir. João Batis
ta), Roma, 1989, enriquecida com numerosas notas.

Ademais, seus escritos autênticos tornaram-se mais acessíveis após a pu
blicação de suas Cartas, pelo Ir. Paul Sester (Roma, 1985). Elas têm a vanta
gem de nos apresentar uma vida mais realista e espiritual de seu autor.

Enfim, um fundador é um homem cujo carisma passa à posteridade na 
vida de seus discípulos. Também nisso os progressos são inegáveis e se tradu
zem particularmente pela adoção, em 1985, de novas Constituições.

Tudo isso é muito bom - dirão vocês - mas para os leigos que importân
cia tem?

O Capítulo de 1985 compreendeu muito bem que a espiritualidade de 
Marcelino Champagnat se adaptava perfeitamente aos leigos; aliás alguns ami
gos, colaboradores ou antigos alunos não foram os primeiros a pedi-la? Foi 
por isso que o Capítulo promoveu um movimento destinado a reunir, na 
Família Marista Champagnat, todos quantos quisessem se inspirar na sua ma
neira de viver o Evangelho.

Conhecendo a espiritualidade de Marcelino e o que ele propõe por sua 
vida e ensinamentos, devemos agora voltar-nos para a Igreja: que ideal ela 
espera, hoje, dos leigos?

2. A Igreja e o Laicato

Para conhecer esse ideal, é preciso que interroguemos o Concilio Vatica
no II e nos reportemos aos ensinamentos dos Papas.

O essencial foi muito bem expresso por ocasião do Sínodo sobre os Lei
gos, em 1987. João Paulo II nos revelou o conteúdo na sua exortação apostó
lica pós-sinodal: “Christifedeles laici” (C.L.)”, sobre “A vocação e a missão 
dos leigos na Igreja e no mundo”.

- Vocação: o leigo, pelo batismo, torna-se filho de Deus e membro de um 
único corpo no Cristo.

- Missão: além disso, o leigo - templo vivo do Espírito Santo, participan
te da função sacerdotal, profética e real de Jesus Cristo - deve viver e anun
ciar o Evangelho servindo as pessoas e a sociedade.

- A Virgem Mãe deve nos guiar e sustentar.

Vejamos agora, mais detalhadamente, qual a vocação e missão do leigo, 
tais quais as define o Sínodo, e como Marcelino Champagnat pode ajudar 
consideravelmente o cristão, possibilitando-lhe melhor compreensão da pró
pria vocação e melhor discernimento da missão a que Deus o envia.
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II - VOCAÇÃO DO LEIGO

Não é fácil sintetizar o pensamento do Sínodo sobre os leigos. Entre
tanto, citemos esta passagem que ilumina particularmentc toda a exortação 
de João Paulo II: “... o amor e a vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo 
são o dom totalmente gratuito oferecido a todos aqueles que nasceram da 
água e do Espírito (cf. Jo 3,5), chamados a reviver a mesma comunhão de 
Deus e a manifestá-la e a comunicá-la na história (missão): ‘Naquele dia - 
diz Jesus - conhecereis que Eu estou no Pai e vós em Mim e Eu em vós’ (Jo 
114,20).

“Assim, só no interior do mistério da Igreja como mistério de comunhão 
se revela a ‘identidade’ dos fiéis leigos, a sua original dignidade”. (C.L. n. 8.)

Eis realmente a palavra-chave: “comunhão”. Nenhuma outra é capaz de 
exprimir tamanha realidade: comunhão com Deus, comunhão com o irmão 
em Igreja.

1. Chamados à santidade

Reviver a “mesma comunhão de Deus” nos faz participar de sua santi
dade. “A primeira e fundamental vocação que o Pai, em Jesus Cristo por 
meio do Espírito Santo, dirige a cada um: a vocação à santidade, isto é, à 
perfeição da caridade... Pode dizer-se que foi precisamente essa a primeira 
incumbência confiada a todos os filhos e filhas da Igreja, por um Concilio 
que se quis para a renovação evangélica da vida cristã.” (C.L. n. 16; cf. LG 
39-42.)

Será que Marcelino Champagnat é de alguma utilidade para conduzir os 
leigos à santidade? - Sim, porque não somente atingiu alto grau de santidade, 
mas, seguindo seus exemplos e ensinamentos, muitos religiosos - religiosos- 
leigos - tornaram-se santos.

Ademais, sobretudo por seu apostolado, não trabalham eles, como os lei
gos, nas “realidades temporais”?

Marcelino Champagnat soube admiravelmente salvaguardar, malgrado 
suas ocupações múltiplas e muito diversas, a unidade de vida espiritual que se 
pede aos leigos. “A unidade de vida dos fiéis leigos é de enorme importância, 
pois eles têm que se santificar na normal vida profissional e social. Assim, 
para que possam responder à sua vocação, os fiéis leigos devem olhar para as 
atividades da vida quotidiana como uma ocasião de união com Deus e de 
cumprimento da Sua vontade, e também como serviço aos demais homens, 1c- 
vando-os à comunhão com Deus em Cristo.” (C.L. n. 17).
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A união com Deus, em Marcelino Champagnat, baseia-se numa fé muito 
viva: Deus é um pai que nos ama e quer nossa felicidade. “Deus nos amou desde 
toda a eternidade, escolheu-nos e separou-nos do mundo.” Para nos teste
munhar seu amor particular, Deus nos confiou a Maria. “A Virgem Santa - acre
scenta - nos plantou no seu jardim. Ela cuida para que não nos falte nada. ” (Let- 
tres Père Champagnat - LPC I, 10.) Essa é a primeira mensagem do Fundador a 
seus Irmãos. E sobre essa base que está construída a sua espiritualidade.

Uma primeira conseqüência: Deus tem um plano de amor sobre cada um 
de nós, sobre nossas famílias, nossas comunidades. Para responder a isso é 
preciso procurar e cumprir Sua vontade. “Se o Senhor não edificar a casa, em 
vão trabalham os que a constroem” (SI 126), repete e comenta Marcelino; ou 
ainda: “Que a santa vontade de Deus seja o móvel de todas as vossas ações” 
(LPC I, 244.)

A segunda conseqüência: se Deus é pai que quer nossa felicidade, deve
mos ir a Ele com a confiança de uma criança. “Mesmo que todos os homens 
se armem contra nós, nada teremos a temer, se Deus estiver a nosso favor.” 
(Vida, 1989, p. 279) Marcelino Champagnat deu-nos disso uma prova heróica 
quando a doença quase o conduziu à beira do túmulo, em 1826. Seus colabo
radores e muitos Irmãos duvidavam do futuro da congregação. Ao saber 
disso, Marcelino reuniu os Irmãos e os repreendeu, exclamando: “Quando é 
que nós teremos sentimentos dignos de Deus?”.

A terceira conseqüência é a oração: “Pedi e recebereis” (Jo 16,24). 
“Nunca ousaria empreender algo sem antes tê-lo demoradamente recomenda
do a Deus.” (Vida, 1989, p. 285.) A oração é, para ele, o PONTO CAPITAL.

Uma quarta conseqüência: se realizamos o plano de Deus, tudo o que fa
zemos é para Ele. João Paulo II cita a epístola aos Colossenses: “Tudo quanto 
fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do senhor Jesus, dando 
graças por ele a Deus Pai”. (Col 3,17.) E, fazendo eco ao Apóstolo, Marcelino 
nos diz: “Fazer tudo para a glória de Deus” e - visto que Jesus no-la deu por 
mãe - fazê-lo por intermédio de Maria. Daí sua divisa: “Tudo a Jesus por 
Maria e tudo a Maria para Jesus”.

2. No seio da comunhão

Jesus nos disse: “Eu sou a videira, vós sois os sarmentos”, significando 
com isso a unidade orgânica dos fiéis unidos ao Cristo e entre si. Jesus pedira 
a seu Pai a “UNIDADE” para todos os que cressem no seu nome. “Que 
todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti.” (Jo 17, 21.) 
Para São Paulo, nós formamos o corpo de Cristo.

João Paulo II nos recorda, citando o Sínodo de 1985: “A eclesiologia de 
comunhão é a idéia central e fundamental nos documentos do Concílio.(...) Por 
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isso, muito se tem feito para que a Igreja como comunhão seja entendida de ma
neira mais clara, e traduzida de modo mais concreto na vida”. (C.L. n. 19.)

Como se obtém essa comunhão? “Tem-se essa comunhão na Palavra de 
Deus e nos Sacramentos. (...) A comunhão do corpo de Cristo eucarístico sig
nifica e produz, isto é, edifica a íntima comunhão de todos os fiéis no Corpo 
de Cristo que é a Igreja (iCor 10,16; C.L. n. 19.)

O ensino da Igreja é claro e preciso: o leigo cristão deve “traduzir con
cretamente na vida” o mistério de comunhão da Igreja, ou seja, deve vivê-lo, 
aproximando-se dos sacramentos e trabalhando para a unidade de todos na 
sua família, na sua paróquia, nas diversas associações que frequenta...

3. Marcelino artífice de unidade

O cristão pode encontrar em Marcelino um modelo e um auxílio...

Durante toda a vida, Marcelino esteve em comunhão perfeita com o 
Papa e os bispos. Disso deu muitos exemplos e tudo fez para inculcar essa 
noção nos seus Irmãos. Dizia-lhes: “Sem o Sol, a Terra seria um caos. Sem o 
Papa, a Igreja não seria nada. Reinariam as trevas espessas do erro”. (Vida, 
1989, p. 334.)

Ou ainda: “Os bispos são nossos pais. Devemos considerar-nos seus 
filhos e, em qualquer circunstância, dar-lhes mostras de profundo respeito e 
total submissão”. (Vida, 1989, p. 365.)

Marcelino sempre agiu de acordo com seu cura, com seus Superiores 
eclesiásticos, sempre pronto a tudo abandonar se Iho ordenassem. Aceitou re
tirar seus Irmãos de Ardèche para atender a um pedido do bispo de Viviers... 
(cf. LPC I, p. 290.)

Marcelino Champagnat adquiriu um grande sentido da comunidade 
depois daquela noite de outono de 1818, em que, deixando o presbitério, 
foi partilhar a vida de seus discípulos até a morte. Isso lhe possibilitou 
conhecer todas as delicadezas e também todas as dificuldades da vida co
munitária. Terá a arte de formar seus Irmãos (cf. As pequenas virtudes, 
A.L.S., pp. 275-282), e o espírito de família dcsabrochará nas comunidades 
e ainda hoje permanece um espírito característico da Congregação. (Cf. o 
documento “Um povo marial”, enviado ao Sínodo de 1987, ou “aos FMS 
se uniria, de bom grado, a idéia de ‘comunhão’”, cf. FMS Mensagem, n. 2 
pp. 18-21 - texto feito cm comum por um grupo de Padres, Irmãos e Irmãs 
Maristas.)
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Não obtendo a autorização do seu Instituto, é obrigado a confiar os 
Irmãos suscetíveis de serem adstritos ao serviço militar ao P. Mazelier que 
possui uma congregação reconhecida... As relações foram tais que a fusão, 
preparada pela união dos corações, tornou-se indispensável. (A união era de
sejada e pedida com insistência pelos Irmãos das duas comunidades: cf. Vida, 
1989, p. 238.) O Instituto desenvolveu-se extremamente.

O Padre Champagnat era inimigo da divisão: quantas diligências para 
reconciliar uma família, os vizinhos... E ainda recentemente, as famílias de 
La Valia se recomendavam a ele no momento delicado da partilha dos 
bens.

Era no concreto de todos os dias que Marcelino testemunhava sua 
afeição pelos Irmãos e parentes. Convidava muitas vezes seus discípulos ao 
amor recíproco para formar um só coração e uma só alma. Voltou a isso no 
seu Testamento Espiritual e desejou que essa unidade se estendesse a todas as 
outras congregações.

Por que tal insistência? porque Jesus nos deu o mandamento novo: 
“Amai-vos uns aos outros”, prometendo estar no meio dos que se reunissem 
em seu nome. Daí esta recomendação:

“Ter-se-á particular preferência para os exercícios comunitários; e logo 
que algum sinal convocar para isso, deixar-se-á tudo, a fim de reencontrar 
mais perfeitamente Aquele que prometeu estar entre os que se reunissem em 
seu nome”, (cf. Mt 18,20; Regra de 1837, Instrução preliminar, p. 8.)

III - A MISSÀO DO LEIGO

1. O pensamento da Igreja

“Os fiéis leigos, precisamente por serem membros da Igreja, têm por vo
cação e por missão anunciar o Evangelho.” (C.L. n. 33.) João Paulo II, seguin
do o Concilio (cf. Apostolado dos Leigos, 10), pede aos cristãos de anunciar o 
Evangelho. Isso só pode ser feito na vida de comunhão.

“A comunhão com Jesus, donde promana a comunhão dos cristãos entre 
si, é condição absolutamente indispensável para dar fruto: ‘Sem Mim não po
deis fazer nada’ (Jo 15,5). (...) Ora, a comunhão gera comunhão e reveste es
sencialmente a forma de comunhão missionária. (...)

“A comunhão e a missão estão profundamente ligadas entre si, compene
tram-se e integram-se mutuamente, ao ponto de a comunhão representar a 
fonte e, simultaneamente, o fruto da missão: a comunhão é missionária e a 
missão é para a comunhão.” (C.L. n. 32.)
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2. O exemplo de Marcelino

Que pode oferecer Marcelino nesse domínio-' Em primeiro lugar, acaba
mos de ver, Marcelino nos deu o exemplo de autêntica comunhão com Deus 
em Igreja. Essa comunhão desabrochou no enorme cuidado de partilhá-la 
com os outros.

Nele, essa comunhão missionária se traduziu pelo amor aos pobres e sua 
preocupação pela educação das crianças. Eis como exprime seu zelo pelos jo
vens: “Não posso ver uma criança sem me dar vontade de ensinar-lhe o cateci
smo, e fazer-lhe saber quanto Jesus Cristo a amou e quanto, por sua vez, deve 
amar o divino Salvador”. (Vida, 1989, p. 460) E ainda: “Todas as dioceses do 
mundo entram em nossos planos”. (LPC I, 93.)

Marcelino pode abrir nosso coração às dimensões do mundo para amar 
Jesus e fazê-lo amar, pode guiar-nos na escolha de uma ação apostólica: os po
bres, os jovens, a catequese, a ação junto àqueles que estão divididos.

Pôr-se sob o patrocínio de Marcelino, invocar sua proteção é garantir a 
obtenção das graças necessárias para realizar a obra de Deus.

3. Formação dos leigos

Para poder dar em abundância é preciso formação. Eis algumas citações 
da Exortação Apostólica: “A formação dos fiéis leigos tem como objetivo fun
damental a descoberta cada vez mais clara da própria vocação e a disponibili
dade cada vez maior para vivê-la no cumprimento da própria missão”. (C.L. 
n. 58.)

Essa missão se concretiza na vontade de Deus: “e para agir em fidelidade 
à vontade de Deus precisa ser capazes e tornar-se cada vez mais capazes. Sem 
dúvida, com a graça do Senhor”. (C.L. n. 58.)

“Ao descobrir e viver a própria vocação e missão, os fiéis devem ser for
mados para aquela unidade de que está assinalada a sua própria situação de 
membros da Igreja e de cidadãos da sociedade humana.” (C.L. n. 59.)

“O Concilio Vaticano II convidou todos os fiéis leigos a viver esta unida
de de vida, ao denunciar com energia a gravidade da ruptura entre fé c vida, 
entre Evangelho e cultura.” (C.L. n. 59.)

Quais são os pontos sobre os quais deve basear-se essa formação? (cf. 
C.L. n. 51-61.) João Paulo II assinala duas:

- a formação espiritual para crescer na intimidade com Jesus, alimentada 
na participação ativa da santa liturgia;

- a formação doutrinai para poder “racionalizar a esperança” da qual vi
vemos. Isso supõe uma catequese adaptada à idade e às diversas situações de 
vida, e uma promoção cristã da cultura.
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Quem deve assegurar essa formação? O Papa, os bispos têm essa in
cumbência, mas é sobretudo a paróquia que tem papel essencial na formação 
mais imediata e pessoal dos fiéis leigos. Ademais, “as pequenas comunidades 
eclesiais existentes podem dar uma ajuda notável na formação dos cristãos, 
podendo tornar mais capilares e incisivas a consciência e a experiência da co
munhão e da missão eclesial”. (C.L. n. 61)

E lá que podem intervir as comunidades maristas e mais especificamente 
ainda as fraternidades do Movimento Champagnat da Família Marista. Elas 
são muito aptas a fazer nascer essa comunhão indispensável.

Na escola de Marcelino Champagnat pode-se aprender a co-responsa- 
bilidade: ele sempre soube associar os Irmãos a todas as decisões importan
tes e pôde achar para si um digno sucessor de 31 anos na pessoa do Ir. 
Francisco.

O extraordinário senso pedagógico do Padre Champagnat pode ser 
muito útil...

Mas, acima de tudo, a ajuda por excelência que Marcelino Champagnat 
pode nos oferecer é sua espiritualidade marial, quer sejamos religiosos os lei
gos.

IV - MARIA, MODELO DO CRISTÃO

1. A presença ativa e exemplar de Maria

Jesus associou sua mãe à obra redentora dele. Ele no-la deu como mãe. 
Ela é um modelo para cada um de nós, diz o Concilio Vaticano II: “Modelo 
perfeito de vida espiritual e apostólica é a bem-aventurada Virgem Maria, 
Rainha dos Apóstolos. Enquanto levou na terra vida igual à de todos, cheia de 
cuidados familiares e de trabalhos, estava sempre intimamente associada ao 
Filho, cooperando de modo absolutamente singular na obra do Salvador. 
Agora, porém, elevada ao céu, ‘com amor materno se empenha pelos irmãos 
de seu Filho que ainda peregrinam, expostos a perigos e angústias, até que 
sejam conduzidos à pátria feliz’. A ela venerem todos com a maior devoção e 
entreguem a vida e o apostolado à sua maternal solicitude”. (Apostolado dos 
Leigos, 4.)

João Paulo II nos fala da “presença ativa e exemplar” de Maria na vida 
da Igreja (cf. Redemptoris Mater, 1). Convida-nos a refletir sobre a “excep
cional peregrinação de fé de Maria, que representa uma referência constan
te para a Igreja, para cada um individualmente e para a comunidade”. 
(R.M. 6.)
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Maria, portanto, é um modelo para todos os cristãos, mas sobretudo para 
aqueles que se sentem atraídos pelo espírito de Marcelino Champagnat.

2. Maria e Marcelino

Marcelino dizia que Maria é nossa boa mãe, nossa mãe comum. Teve 
grande confiança nela e não se enganou: “Maria mostra bem visivelmente sua 
proteção sobre l’Hermitage. Quanto é poderoso o santo nome de Maria! 
Como somos felizes por levar esse nome! Há muito tempo não se falaria mais 
de nossa sociedade, se não fosse esse santo nome milagroso. Maria, eis toda a 
riqueza de nossa sociedade”. (LPC I, 194.)

Convida-nos a dirigir-nos a ela, o recurso habitual nas dificuldades: 
“Ponhamos sempre nossa confiança em Maria, ela já nos deu demais, por isso 
não pode recusar o que lhe pedimos atualmente”. (LPC I, 196.)

Por que tamanha confiança em Maria? Ele o explica muito bem numa 
carta a Dom Pompalier: “Maria, sim, somente Maria é nossa prosperidade, 
sem Maria não somos nada e com Maria temos tudo, porque Maria tem sem
pre seu adorável I;ilho ou entre seus braços ou no seu coração.” (LPC I, 194.) 
Será que um filho poderia recusar algo a sua mãe? Tanto mais que Jesus asso
ciou Maria à sua mediação (cf. LG 60).

Com o Ir. João Batista, biógrafo de Marcelino, podemos concluir: Sere
mos felizes se com ele soubermos “amar a augusta Rainha, servi la, propagar- 
lhe o culto de acordo com o espírito da Igreja, como excelente meio para 
amar e servir mais fácil e perfeitamente a Jesus Cristo”. (Vida, 1989, p. 317.)

V - CONCLUSÃO

Propagar o espírito marial.

Toda a vida de Marcelino Champagnat testemunha a ação de Maria: “Ela 
tudo fez entre nós.” Ela nos guiará para Deus. “Maria ajuda todos os seus 
filhos - onde quer que vivam e de todos os modos - a encontrar em Cristo o 
caminho que conduz à casa do Pai.” (R.M. 47.)

Maria, acima de tudo, deseja ser entre nós “uma presença ativa e exem
plar”, particularmente junto daqueles que invocam Marcelino Champagnat e 
querem ser “maristas”.

Para que esse desejo se realize para o maior número, duas condições são 
indispensáveis:
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a) Os discípulos de Marcelino - os Irmãos Maristas - devem fazer novos 
esforços para que Marcelino e seu pensamento sobre Maria sejam bem conhe
cidos pelos alunos, ex-alunos e pessoas de boa vontade.

b) Os leigos, homens ou mulheres, desejosos de seguir as pegadas de 
Marcelino, devem integrar-se a um grupo: lugar de comunhão para os que re
conhecem Maria como sua Mãe comum.

Então o espírito marial se difundirá sempre mais na sociedade.

Ir. Jean Roche
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PADRE CHAMPAGNAT 
Co-fundador da Sociedade de Maria

Introdução

Numa reccntc entrevista ao Pe. Jean Coste, S.M., à pergunta de se 
saber se podemos dar ao Pe. Champagnat o título co-fundador dos Padres 
Maristas, ele começa por dizer: “Perfeitamente”. Portanto, este início de res
posta do historiador das origens maristas pareceu-nos o mais próprio para 
apresentar este trabalho. Tratar-se-á de provar através dos documentos das 
origens, como é que o Pe. Champagnat é co-fundador da Sociedade de 
Maria.

Estamos conscientes que muitas outras pessoas já reflectiram sobre este 
assunto. Propomo-nos aqui, muito simplesmente, de apresentar também a 
nossa reflexão.

E por conseguinte a partir da fundação dos Irmãos Maristas, que é uma 
primeira realização do Pe. Champagnat, que veremos que a sua visão da So
ciedade de Maria não fica por aqui. A sua preocupação é de vê-la realizar-se 
completamente, tal qual foi concebida na sua gênese no Seminário de Santo 
Ireneu, em Lyon. Uma sociedade com vários ramos, incluindo os Padres, os 
Irmãos, as Irmãs e um ramo de leigos, as Ordens Terceiras. Posteriormente, o 
Pe. Champagnat será o primeiro Provincial da Sociedade de Maria. A estima 
de Jean-Claude Colin pelo seu coirmão será considerada num ponto à parte.
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A acção de M. Champagnat não se limitou a reunir o grupo; juntos lançarão a 
primeira missão da Sociedade na diocese de Lyon, em Valbenoíte. Veremos, 
enfim, que a visão e a preocupação que tinha o Pe. Champagnat da Sociedade 
de Maria conservaram-se até à sua morte.

A fundação dos Irmãos Maristas

Por fidelidade ao espírito do Pe. Champagnat a respeito da Sociedade de 
Maria, diremos que a sua primeira colaboração nesta obra é a fundação dos 
Irmãos Maristas das Escolas. Ele é um dos companheiros do seminário maior 
de Lyon onde nasceu o projecto de fundação da Sociedade de Maria. Com M. 
Colin, são os dois primeiros a se tornarem mais activos para iniciarem a reali
zação do projecto.

Considerando a sua experiência durante a infância nesta França do após- 
revolução (1789) insistirá no decorrer das suas reuniões: “Precisamos de 
Irmãos”. Os seus companheiros pediram-lhe que se ocupasse deles, o que fará 
de maneira admirável. A partir do dia 2 de Janeiro de 1817, pouco depois da 
sua ordenação sacerdotal e da sua chegada a La Valia para onde foi nomeado 
vigário, reuniu dois jovens: Jean-Marie Granjon e Jean-Baptiste Audras; é o 
início da Congregação dos Irmãos.

O interesse desta realização para a Sociedade de Maria, é que M. 
Champagnat está profundamente convencido de fazer o que Deus lhe pede 
através dos seus coirmãos. Está consciente de contribuir para esta grande 
obra de Maria, colocando aos seus pés um dos ramos da sua Sociedade. Ele 
não faz dela a sua obra pessoal, mas procede apenas como delegado do 
grupo. Uma das provas é que por ocasião do retiro de 20 a 24 de setembro 
de 1836, no decorrer da qual M. Colin foi oficialmente eleito Superior 
Geral, M. Champagnat demite-se da sua função de Superior dos Irmãos, 
mas logo a seguir o Padre Geral renomeia-o para este cargo. Eis um extrac- 
to da carta de demissão:

“Eu coloco, pura e simplesmente, nas mãos do Sr. Superior Geral
da Sociedade de Maria, o ramo dos Irmãos Maristas que me
tinha sido confiado em 1816" (OM 1; doc. 416, 2)

2. Uma visão geral da Sociedade de Maria.

O Pe. Champagnat teve sempre uma visão muita vasta da Sociedade de 
Maria. Os Irmãos são apenas um ramo desta grande obra querida por Maria. 
Numa carta de 18.12.1828 a M. Cattet, Vigário Geral, dirá:
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“ A sociedade dos irmãos não pode, positivamente, ser considerada como a 
obra de Maria, mas apenas como um ramo posterior à própria Sociedade”. 
(op. cit. 185, 2)

Desta forma está claramente afirmado que a obra de Maria é muito mais 
que a única sociedade dos Irmãos que ele tinha fundado desde 1817.

a) A partida de M. Courveille.

Não está no objectivo do presente trabalho fornecer toda a biografia de 
M. Courveille. Entretanto focaremos certos aspectos que interessam o nosso 
propósito.

No seminário Santo Ireneu de Lyon, em 1814 e 1815, M. Courveille parti
cipa aos companheiros interessados a “revelação do Puy”. De facto, no dia 

15.08.1812, na catedral do Puy, “incute-se nele a certeza de que a Virgem 
Maria deseja uma Sociedade com o seu nome” (cf. OM 4, Repertório biográfi
co). M. Courveille é igualmente o celebrante principal por ocasião da missa e 
da promessa cm Fourvière dos 12 primeiros companheiros do projecto maris- 
ta, no dia 23.07.1816. A partir de 1817, ele compra com o Pe. Champagnat, a 
casa dos primeiros Irmãos cm La Valia c depois a propriedade de l'Hermitage.

M. Courveille é signatário com os irmãos Colin da primeira carta dos 
aspirantes maristas cm Roma, no dia 25.01.1822. A resposta pontifícia a esta 
carta é dirigida a ele e durante algum tempo ficará na posse de alguns docu
mentos importantes da Sociedade nascente.

No dia 12.05.1824, após uma estada em Epercieux, junta-se ao grupo de 
1 Hermitage onde quererá exercer uma forte influência ate ao ponto de pre
tender o cargo de Superior dos Irmãos e depois dos padres.

Entre o dia 18 e o dia 24 de maio de 1826, deve abandonar l'Hcrmitage 
como consequência de um infeliz deslize moral. Será o princípio da separação 
de M. Courveille com o projecto marista, embora, mais tarde, num ou noutro 
momento, os historiadores das origens maristas tenham a ele recorrido.

No dia 27.08.1836, após um longo périplo, muitas vezes infeliz, através 
da França, com a recomendação de Mgr. Bouvier (Le Mans), M. Courveille 
toma o hábito beneditino em Solesmes onde permanecerá até à morte.

Tudo o que precede é para mostrar como os primeiros companheiros, em 
particular M. Champagnat, ficarão profundamente decepcionados com esta 
situação. Ele via nele o fundador da Sociedade de Maria.

”... A grande e funesta acção daquele que parecia ser o chefe dela 
é um dos mais terríveis esforços que o inferno jamais tenha 
concebido para arruinar uma obra que previa que lhe faria mal". 
(OM 1, doc. 173, 16).
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M. Courveille deve abandonar 1'Hermitage; em seguida M. Terraillon, 
não vendo muito claro o futuro da Sociedade, desanimará e retomará o minis
tério paroquial. Em 1827 é vigário em Ainay e a seguir pároco em Saint-Mar- 
tin-de-Fontaines. Entretanto manterá contactos com os seus coirmãos e, dia 
24.09.1836, fará profissão religiosa com os outros.

Assim com estas partidas, os olhares fixam-se totalmente em Marcelino 
Champagnat para estabelecer a Sociedade nascente na diocese de Lyon. Era 
precisa esta atitude na sequência da divisão da diocese de Lyon em duas. A 
bula “Paternae Charitatis” de 06.10.1822 tinha restabelecido a diocese de Bel- 
ley. Os aspirantes maristas estavam deste modo nas duas dioceses diferentes e 
as ingerências de um lado e de outro não eram de maneira nenhuma toleradas 
pelas duas administrações. O Pe. Colin sentiu algo desta atitude das autorida
des (cf. OM 2, doc. 715).

b) Convicção que a obra é querida por Deus.

Um traço de união bastante forte entre M. Champagnat e M. Colin neste 
momento das origens, é a firme convicção que a obra de Maria que empreen
deram é desejada por Deus. Uma Sociedade com vários ramos, mas uma só e 
mesma obra. Num dos rascunhos de carta a diversas personagens, do mês de 
maio de 1827, M. Champagnat diz:

"Tenho a convicção firme que Deus quer esta obra neste tempo
em que a incredulidade fez tão horríveis progressos...” (OM 1, 173, 8).

O documento 625, no parágrafo 11, fala do desespero de M. Champag
nat que ao estar completamente absorvido pelo ramo dos Irmãos, não pen
sava de modo nenhum no ramo dos Padres. A nota 2 do Pe. Coste em OM 
2, p. 446, emite a hipótese que “não deve ter havido nisto senão a tentação 
de um momento”. Estamos de acordo com ela, considerando a atitude de 
M. Champagnat a seguir. Com efeito, os primeiros companheiros no projec
to marista conheceram este momento de sombra para provar a sua fé (cf. 
doc. 804, e as notas explicativas; 806, 1-3; 825, 6). Na via sacra, Jean-Claude 
Colin terá necessidade de uma assistência muito especial da SS. Virgem 
Maria para não desanimar (cf. OM 2, 717). Quando se repara no que se tor
naram MM. Colin, Champagnat e Terraillon particularmente, após estes 
momentos de provações, a única atitude que se possa ter é dar graças a 
Deus por tudo. É na verdade S. Pedro que regressa e está decidido a enco
rajar os seus irmãos. Saíram destas dificuldades revigorados para prosseguir 
e consolidar a obra de Maria.
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3. A preocupação de um “Fundador”

O ardor com que M. Champagnat fundava os Irmãos Maristas é o 
mesmo que ele coloca na obra para estabelecer o ramo dos Padres Maristas 
em Lyon.

a) As diligências junto da administração diocesana.

M. Champagnat escreverá várias cartas ao senhor Arcebispo Gaston De 
Pins e aos seus Vigários Gerais. Efectuará várias viagens a Lyon por diversas 
coisas de que tinha necessidade a obra de Maria.

A administração diocesana não resistirá à impetuosidade deste homem e 
quase que arrancará os seus coirmãos da diocese que deles tanto precisava: 
MM. Séon, Bourdin,... (cf. carta de 18.12,1828 a M. Cattet, doc. 185, 4-5). 
Importa referir que nestes começos, a Sociedade de Maria em Lyon, como em 
Belley aliás, era considerada como uma obra puramente diocesana. Os Padres 
libertados para 1 Hermitage não estavam completamente perdidos para a dio
cese. O Irmão Jean-Baptiste, no seu livro: “Vida de MJ.B. Champagnat”, re
fere palavras de M. Champagnat que testemunham o espírito e o entusiasmo 
que o animavam nas suas diligências.

"... Quanto a mim, entrego-me todo a uns e a outros. Desde
que Deus me concedeu a graça de me consagrar à
Sociedade de Maria, não tive senão um desejo, o de vê-la 
constituir-se e desenvolver-se em todas as suas partes.
Todos os meus trabalhos no passado tiveram como 
objectivo o pleno sucesso desta obra e até à morte, e se 
Deus quiser, continuarei com este objectivo’’. (OM 2; doc. 757, 62.)

Na realidade ele continuou até ao fim (cf. Testamento espiritual, OM 1; 
doc. 417). M. Champagnat não era de maneira nenhuma do tipo dos homens 
que falam muito, mas nada cumprem.

b) A preocupação pelos sacerdotes da Sociedade de Maria.
Visto que as diligências de que se falou acima dizem respeito ao mesmo 

tempo aos Irmãos e aos Padres, pareceu-nos oportuno continuar este assunto 
sob um outro título, pondo cm relevo os sacerdotes.

A eleição do Superior Geral, M. Colin e a profissão religiosa de 
24.09.1836, marcam o nascimento oficial da Sociedade dc Maria, aprovada 
por Roma no dia 29 de abril do mesmo ano. Dos 20 professos, 10 reuniram-se 
em 1'Hermitage cm volta do Padre Champagnat e 10 em Belley em volta do 
Pe. Colin.



Eis a lista do grupo de l'Hermitage, pois é esse que interessa agora para o 
nosso assunto. Ao lado dos nomes, estão, entre parênteses, as datas da chega
da a I'Hermitage :

MM. Champagnat (fundador, em 1824),
Terraillon (28.08.1825),
Séon (30.05.1827),
Bourdin (dezembro de 1827),
Pompallier (setembro de 1829),
Fontbonne (01.12.1830),
Chanut (1831),
Forest (1832),
Chavas (01.01.1835),
Bataillon (24.07 a 03.08.1836) e enfim Matricon e

Besson que vieram a l'Hermitage depois da aprovação.

Além das diligências e da formação do grupo, o Pe. Champagnat ocupa- 
se igualmente da formação destes padres à vida religiosa marista. Em 1830, 
actuando como Superior solicita poderes extensivos aos padres de 1'Hermita
ge para poderem absolver casos reservados (cf. OM 1, doc. 211).

Em 1832, terá lugar a instalação dos aspirantes maristas em Valbenolte 
como vigários a M. Rouchon. Isto será abordado mais adiante. Notemos que 
numa carta de 31.03.1830, M. Cattet, Vigário Geral, solicitava a M. Champag
nat que respondesse ao pedido do pároco de Valbenolte enviando-lhe maris
tas para a Páscoa. Perante uma certa ambiguidade M. Champagnat pedirá 
esclarecimentos para saber se se tratava de dar vigários permanentes ou auxi
liares temporários para o ministério pascal. Desde 1834, manifesta o seu des
contentamento sobre a situação dos coirmãos de Valbenolte. Acha que a 
preocupação da paróquia é incompatível com a vida religiosa e missionária 
que pretendem levar os maristas. No mês de agosto, escreve a M. Cholleton, 
oferecendo a propriedade da Grange-Payre que acabava de adquirir aos Pa
dres da Sociedade (cf. OM 1, doc. 321). No dia 08 de setembro do mesmo 
ano, reitera os seus receios numa outra carta cuja síntese é a seguinte :

" Vejo e disto não posso duvidar que a obra dos padres em 
Valbenolte vai fracassar completamente, porque está numa 
situação falsa...” (op. cit. doc. 323, 2).

Deste modo se manifesta a preocupação de M. Champagnat pelos padres 
da Sociedade de Maria. É preciso que o ramo possa nascer e desenvolver-se; é 
preciso que estes padres tenham poderes alargados, porque a sua missão está 
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para além da administração dos irmãos da Sociedade; não devem estar com
pletamente absorvidos pelo ministério paroquial, porque isso é incompatível 
com a vida que querem levar aderindo ao projecto marista.

4. M. Champagnat, l.° Provjncial da Sociedade de Maria

a) A eleição pelos coirmãos de Lyon.

Numa reunião de 03 a 08.12.1830, os coirmãos de l'Hermitage elege
ram M. Champagnat como Reitor Provincial. Uma eleição exigida talvez 
pela iminência da fundação de Valbenoite, com o fim de conservar a unida
de entre os dois grupos, como supõe o autor das “Origens Maristas” na in
trodução ao documento 224. No decorrer da mesma reunião estabeleceram 
o Summarium dos padres maristas de Lyon, um corpo de regras que não terá 
a aprovação de M. Colin. Este documento que contém o processo verbal 
desta reunião, tem um valor histórico considerável, como se diz na intro
dução:

" Este documento contém, na verdade, muitas informações 
históricas; é o único a fornecê-las e constitui o primeiro 
processo verhal conservado de uma reunião entre os aspi
rantes à Sociedade de Maria

Numa carta de 25.01.1831, M. Colin aprova a eleição, mas convida à 
brandura e à liberdade em face das regras estabelecidas (cf. doc. 227, 2). O 
lacto de que M. Champagnat tinha sido o l.° Provincial eleito na Sociedade 
explica também o papel determinante que ele desempenhou no início.

b) A nomeação pelo arcebispo de Lyon.

Numa carta de 18.12.1830, M. Cattet anuncia a M. Champagnat a sua 
nomeação como superior da Sociedade dc Maria. A futura fundação de Val
benoite não é estranha ao pensamento das autoridades eclesiásticas que pre
tendem consolidar o poder de Champagnat sobre os seus coirmãos que consi
deram sempre como sacerdotes seculares da diocese de Lyon. Não é igual
mente uma maneira de lembrar aos aspirantes maristas que não constituem 
uma ordem religiosa autônoma ?

Esta nomeação tem um valor para toda a Sociedade, pois por ela o arce- 
bispado reconhecia já a existência da Sociedade e o seu nome, e ao mesmo 
tempo, concedia-lhe um Superior correspondente aos votos dos seus mem
bros. Citemos uma passagem da carta dc nomeação:
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“ Mas hoje que a Sociedade se torna mais importante e que 
a Providência parece querer servir-se do vosso zelo para 
aumentar esta obra e realizar o bem nesta vasta diocese, 
Sua Eminência encarrega-me de vos anunciar, como tam
bém a todos os seus coirmãos, que o seu desígnio é de vos 
nomear com o título de Superior da Sociedade de Maria. 
Embora isto vos custe à vossa modéstia, considerar-vos- 
■eis como encarregado da parte de Deus da direcção dos 
membros que a compõe, tendo sempre o cuidado, entre
tanto, de levar ao chefe da diocese, conforme o direito as 
causas maiores que se apresentarem e de nos informar de 
quando em vez sobre a situação da vossa Sociedade. Vós 
estais portanto instituído Superior (OM 1, doc. 226, 2.)

Na carta de 31.12.1831, M. Colin mostra a sua indignação perante o 
acervo de funções de M. Champagnat, Superior dos padres de 1'Hermitage e 
de Valbenoíte e ao mesmo Superior dos Irmãos. Receava que a autonomia dos 
padres sofresse com isto; por conseguinte, expressou o voto de separar os 
dois grupos (cf. OM 1, doc. 241). Após algumas dificuldades e desentendi
mentos, seja ao nível dos coirmãos, seja ao nível da administração de Lyon, fi
nalmente entre 10.11.1832 M. Séon foi eleito Superior dos Padres. Será o fim 
do provincialato de M. Champagnat; continuou a apoiar de todo o coração o 
novo Superior; acompanhou-o por ocasião de uma visita a Belley (cf. OM 2, 
doc. 625,25).

5. A estima de Jean-Claude Colin

A estima de M. Jean-Claude Colin pelo seu companheiro e coirmão M. 
Champagnat merece a pena ser aqui referida. Principalmente que o nosso 
propósito é de mostrar como este último é co-fundador da Sociedade de 
Maria com M. Colin.

a) Uma mão forte.

Apesar das diferenças de temperamento e um pouco quanto à orientação 
pastoral, M. Champagnat terá sido uma mão forte para M. Colin na fundação 
da Sociedade. Este não esconderá os seus sentimentos num ou noutro mo
mento dos seus escritos. Duas citações das cartas de M. Colin a M. Champag
nat são esclarecedoras a este respeito.

Carta de 04.09.1834 :
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"... Todas as cartas que me chegam de si, são bem-vindas e agra
dáveis; mas entretanto nunca recebi nenhuma que me tenha pro
vocado tanta alegria, como a última, na qual me comunica o que 
escreveu a M. Cholleton. Nela verifiquei o seu desapego e a sua 
dedicação em geral para com a Sociedade de Mana... ” (OM 1, 
doc. 322, 1).

Carta de 19.01. 1836:
"... Enfim, meu prezado coirmão, dirijo-me a si porque é em si 
e em M. Pompallier que eu deposito maior confiança; é em vós 
os dois que eu descubro mais este espírito religioso tão neces
sário ao sucesso de uma tal empresa. Não estou longe de pensar 
que será ainda por si que a Sociedade se consolidará na diocese 
de Lyon” (id. doc. 358, 4).

b) Um trabalho admirável.

O contributo de M. Champagnat para a obra de Maria e cm particular 
para o ramo dos padres de que se fala, foi marcado pelo zelo, pela dedicação 
c pela abertura à missão. Os textos citados até aqui e especialmente os ex- 
tractos das cartas de Jean-Claude Colin disto dão testemunho. Um outro tes
temunho, o do Ir. Jcan-Baptiste poderia sintetizar o que pretendemos dizer 
aqui:

" Mas o carácter forte do Pe. Champagnat, o seu zelo pela glória de Deus e 
a sua dedicação sem limites pela Sociedade dos Padres não lhe consentiam 
descanso, tanto mais que trabalhar sem tréguas e com todas as suas forças 
para esta obra, era para ele um assunto de consciência, porque prometera a 
Deus de a ela consagrar os seus trabalhos, a sua saúde e, se for necessário, a 
própria vida "(OM 2, doc. 757, 60).

No lançamento oficial da Sociedade em 1836, participaram 10 mem
bros de Lyon e 10 de Belley. M. Champagnat fizera esforços para impregnar 
estes eclesiásticos do espírito religioso marista. Entre as primeiras partidas 
de missionários para a Oceania, 3 foram formados por M. Champagnat, a 
saber: MM. Pompallier, Servant e Forest (que partiu em 1841). Três Irmãos 
Maristas integrarão o grupo dos primeiros missionários: Irs. Marie Nizier 
(Delorme), Xavier (Luzy) e Michel (Colombon). Antes do embarque dos 
missionários a 24.12.1836, M. Bataillon também um dos padres de Lyon, 
juntar-se-á ao grupo. M. Champagnat em pessoa desejará partir também, 
mas o Pe. Colin não o consentirá julgando que havia mais necessidade dele 
em França.
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Um outro facto a referir aqui é que desde 1834, M. Bourdin estava em 
Belley onde ensinava retórica. E M. Chanut ensinava teologia em Capucinière 
(cf. OM 1, doc. 330, 2).

6. Uma fundação : Valbenoite

Uma obra de fundação de uma congregação religiosa activa não se con
solida senão pela orientação de uma certa obra apostólica. O estabelecimen
to na paróquia de Valbenoite terá lugar no provincialato de M. Champagnat. 
Numa carta com data de 25.02.1830, que M. Cattet lhe dirige, pede aos pa
dres de l'Hermitage de irem ajudar temporariamente M. Rouchon, pároco de 
Valbenoite. Segundo a nota 3 de OM 1, pág. 491, este «... proprietário da an
tiga abadia de Valbenoite desde 12.06.1827,... procurava oferecê-la a uma 
boa obra e a deixar o seu encargo». Será o início de um longo negócio que 
assinala a história dos Maristas em Lyon e até mesmo toda a Sociedade se
gundo M. Colin (cf. doc. 239, 1, sobretudo das OM 1). Numa reunião sobre 
o assunto, M.Champagnat opor-se-á à abertura de Valbenoite, mas será obri
gado a ceder ao voto dos seus coirmãos (cf. OM 2, doc. 625, 23). No princí
pio o Pe. Colin também não queria. Na sua carta de 06.12.1830 a M. Cham
pagnat, dirá:

«...Parece-me que não é o momento de vos fixardes em Valbenoite, (vós fi
careis, talvez, mais em segurança) em l 'Hermitage. Consultai bem o Senbor. 
Não é ainda o momento de trabalhar, mas de se formar às virtudes religio
sas, e principalmente a uma grande abnegação de si mesmo». (OM 1, doc. 
223, 2.)

Mais tarde, ele também aprovará as decisões tomadas: o estabelecimen
to em Valbenoite e a eleição de M. Séon como superior, (cf. carta de 
25.01,1831, doc. 227, 2). Também aqui o carácter central do Pe. Champag
nat sobressai claramcnte no acto de doação de Valbenoite, assinado pelos 
MM, Rouchon, Etienne Séon, Pierrc Colin e M. Champagnat. Eis um extrac- 
to desta carta:

“Ele oferece o usufruto dela durante a vida e, na sua morte, a propriedade 
ao venerável Pe. Champagnat para a pequena Sociedade de Maria em 
projecto (1831). Pedia-lhe em compensação alguns jovens padres maristas 
para servi-lo como vigários até à sua morte...” (do artigo do Pe. Lagniet, 
«N. D. de Valbenoite; o Sr. Pároco Rouchon dá a sua propriedade à So
ciedade por intermédio de Champagnat, 1831» (c. 41-49) citado na in
trodução ao doc. 903 de OM, 4).
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Notemos de passagem que esta acta será mais tarde contestada pelos her
deiros naturais de M. Rouchon. Assim mesmo, Valbenolte terá sido um centro 
de irradiação dos missionários maristas.

7. O Testamento espiritual de M. Champagnat.

Não nos propusemos de fazer aqui uma análise do testamento espiritual 
de Marcelino Champagnat. Queremos apenas servir-nos dele para conhecer 
os sentimentos do seu autor para com a Sociedade de Maria no entardecer da 
sua vida. Este Testamento encontra-se igualmente no primeiro tomo das Ori 
gens Maristas, doc. 417. Seremos particularmente interessados pelos pará
grafos 5 e 12.

Lembremos que o ramo dos Padres Maristas é aprovado por Roma a 
partir de 29.04.1836, mas o dos Irmãos não o é ainda. Entretanto M. Cham
pagnat conserva a ideia primitiva de uma única Sociedade de Maria com vá
rios ramos, sob a autoridade de um mesmo Superior Geral. Até 1842 (após a 
morte do Padre Champagnat, no dia 06.06.1840), o Pe. Colin defenderá esta 
concepção antes dc ceder completamcnte perante a intransigência do cardeal 
Castracane em Roma.

Tal perseverança da parte do Pc. Champagnat prova quão profunda era a 
sua convicção. Uma convicção pela qual se entregou corpo e alma em realizar 
durante a sua curta vida (51 anos) e morre tendo-a sempre a peito.

"Morro cheio de respeito, de reconhecimento e de submissão para com o su
perior geral da Sociedade de Maria, e nos sentimentos da mais profunda 
união com todos os membros que a compõem, especialmente com todos os 
Irmãos que Deus confiou ao meu desvelo e que foram sempre tão caros ao 
meu coração" (Parágrafo 12).

Conclusão

Com o Pc. Jean Coste, e a seguir com o Papa Bento XV 1 dizemos que o 
Pe. Champagnat é “inteiramente” co-lundador da Sociedade de Maria. Com 
o subsídio dos diversos textos das nossas origens maristas, procurámos prová- 
lo ao longo de toda esta exposição. A Sociedade de Maria foi constituída pela

1. Papa Bento XV, na sua carta aos Irmãos Maristas por ocasião da celebração do 
centenário da fundação em 1917. Carta que se encontra em Acta Apostolicae Sedis, t. 9, 
1917, pp. 79 - 80.
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união dos aspirantes maristas com os de Belley. Ora, vimos que durante este 
tempo das origens, o único correspondente em Lyon foi M. Champagnat. As 
importantes comunicações relativas à Obra de Maria passavam por ele. Isto 
tanto com M. Colin como com a administração diocesana de Lyon.

Quando se considera o Pe. Jean-Claude Colin e o Pe. Marcelino Champag
nat em acção, verifica-se uma complementaridade admirável já pelo tempera
mento de ambos. O Pe. Colin é mais um homem de visão, de idéias, de organi
zação. Ao passo que o Pe. Champagnat é muito mais simples e empreendedor. 
Completaram-se bem na fundação da Sociedade de Maria, apoiando-se mutua
mente e fazendo apelo aos talentos do outro (cf. a sua abundante corres
pondência; infelizmente o Pe. Colin queimara uma parte da sua).

Pode perguntar-se se não existe aqui uma lição para nós, maristas, na 
imagem que temos de apresentar ao mundo de hoje com as suas múltiplas in
terpelações. O marista é somente um homem de visão, ou somente um 
homem de acção ? Não será preciso que ele seja os dois ao mesmo tempo?

O interesse de uma reflexão como a que acabámos de elaborar, para além 
do objectivo de provar que M. Champagnat é co-fundador da Sociedade de 
Maria, consiste mais em fornecer pistas para uma reflexão pessoal. O essen
cial é saber aproveitar plenamente o dom maravilhoso que Deus concedeu à 
Sociedade de Maria e à Família Marista em geral das personalidades de 
JEAN-CLAUDE COLIN e de MARCELINO CHAMPAGNAT.

F. Jean-Pierre MULAGO, S.M. 
(Traduzido por um Irmão de Portugal)
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DOCUMENTOS

CADERNOS CHAMPAGNAT

índice dos temas
Os temas alinhados mais para dentro não são do punho de M. Champagnat.

132.00 46 páginas, formato 18 x 11,5

Carnê com capa de pergaminho, pouco utilizado por M. Champagnat; obser
vações, notas como sumários a serem depois certamente transcritas em algum 
registro; várias páginas contêm apenas duas ou três linhas; muitas outras não 
levam nenhuma escrita do P. Champagnat, mas foram utilizadas posterior
mente para operações de álgebra ou desenhos de geometria, a lápis.

132.01 50 páginas, formato 23 x 17,5

Constituições da Companhia de Jesus, tradução 
Regras; estatutos dos Irmãos de Maria
Notas

1-15
18-22

23
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Cartas ou respostas a várias cartas referentes aos interesses da Sociedade de 
Maria:
- Caumette de Mèze (1834 início) 24
- Douillet (1834 início) 25
Lista dos Irmãos para a conscrição 26
- Cura de Viriville (1834 março 14) 27
- Cura de Chavanay (1834 abril) 28
- Ardaillon, deputado (1834 abril 14) 29
- Irmão Cassien (1834 verão) 30-31
Diálogo para a tomada de hábito 32-33
- Pedido ao Sr. Prefeito (1834 abril 14) 34
- P. Frain, vigário-geral (1834 verão) 35-36
- Prefeito de Sorbiers (1834 outubro) 37
- P Vigário-geral (1834 agosto) 38-40
- P. Vigário-geral (1834 setembro 8) 41-43
- Cura de Neuville (1834 setembro) 44
- Sr. Prefeito (1834-35) 45
- Sr. Prefeito (1835) 46
- Grande Rainha (1835 maio) 47-49
- Início de Carta ao Rei (1836 agosto) 50

132.1 ' 200 páginas, formato 23,5 x 18

Livro de contas da Casa de l’Hermitage dc Nossa Senhora 
para as despesas do ano de 1826 escrito por Courveille 1-5

Contas de 6 de junho de 1826 a outubro de 1838 6-97
contas mantidas por qualquer outro 98-174

(caderno tomado pelo avesso)
Carta ao Sr. Arquillière (1836 abril) 175

ao Sr. Arquillière (id.) 176
ao Bispo (quaresma 1835) 178-177
ao Sr. Prefeito (St. Symphorien-le-Château, 1831 abril) 180

Lista de colocações 182
Lista de nomes de Irmãos 183
Contas de fornecedores 184-186
Carta ao Prefeito de Feurs (1831 abril) 189
Cópia de uma carta recebida: dispensa do serviço militar 190
Contas 1827 novembro 2 191
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Contas 193-194
Carta ao Sr. Prefeito de St.Symphorien-le-Château (1831 abril) 195
Lista do que devemos (1826 agosto 7) 196
Eis a conta do que devo receber 197-200

132.2 194 páginas, formato 25 x 19

Livro de contas da Casa de l’Hermitage de Nossa Senhora, pelos produtos e 
receitas do ano de 1826.
escrito por Courveille 1-2-

Contas junho, julho, agosto 3-5
Carta a um vizinho (1830) 6

(faltam páginas) 7-30
Ensaio de regra 31 -60
Receitas escritas por Champagnat, janeiro de 1832 a setembro de 1837 66-95

escrita por outrem 95-164
Lista de Irmãos que estão devendo 160-164

Cartas:
- P. Courveille (1826 setembro fim) 165
- P Superior (1827 maio) 165-166
- Vigário-geral (1827 maio) 166-167
- Cura de Neuville (1827 maio) 168
-Bispo (1827 maio) 168-169
- P. Barou, vigário-geral (1827 maio) 170-171
- Prefeito de Bourg-Argental (1827 fim) 172-173
- Curas d’Annccy (1828) 173-174
- P. Cattct, vigário-geral (1828 dezembro 18) 174-175

Lista de Irmãos 178
- Sr. Prefeito (1836 dezembro 3) 183
- Sr. Prefeito (id.) 184
Contas das casas (183 1-32) 186-189
Carta ao cura de Charlieu (1829 setembro) 190
Receitas diversas 191
Carta a cura de Charlieu (1829 setembro) 192
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132.3 94 páginas, formato 28 x 19,5 - papel grosso, rugoso

Entrega dos aspirantes na entrada (1822) 1-5
Rascunho de carta (1841 maio 19) le2

Provisões recebidas (1824) 6-7
Ordem de inscrição de postos a fundar 8
Entrada de 2 aspirantes de Chavanay (1824) 9
Recebido do Sr. Chapagne (1825 fevereiro 25) 10

Lista de Irmãos 10
Carta ao Vigário-geral (manchas de água, 1833 agosto-setembro) 11-13

Operações matemáticas e uma lista 14-15
Dinheiro recebido (1823) 14

Rascunho de carta 16
Contas de jovens aspirantes (1822-23) 20-28
Operações matemáticas 29
Contas: pago e recebido (1823-24) 30-35
Operações matemáticas 36-37

Orçamento para mudar o curso do Gier 36-37
Lista de Irmãos ou de aspirantes 38
2 rascunhos de cartas 39

Contas dos Irmãos (1823-24) 40-45
Rascunho de carta 40
Horário do dia 42
Rascunho de carta 43

Projetos de conferência 45-46
Projeto de palavras de recepção de Dom (1827 junho? cf. Fr. Avit) 47

Projeto de conferência 47-48
Ordem dos estabelecimentos a formar 49

Explicação sobre a meditação 48-53
Carta à Senhorita Fournas (1833 primavera) 51
Operações matemáticas 52
Contas de fornecedores 53-56

Deliberação (1833 setembro 27) 54
Listas para o dormitório 59-61

Rascunho de carta 67
Contas 70-73
Carta ao Sr. Ardaillon (1834 outono) 74

Rascunho de carta 74
Lista dos Irmãos com o N.° de ordem 77
Contas 1823 81-83

Rascunho de carta 84
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índice a respeito dos Irmãos 85-86
Rascunho de carta 88

Fornecimentos (1825-26) 89-90
Rascunho de carta 90

índice, continuação 91
Notas 92

132.4 58 páginas, formato 28 x 17

Notas particulares para a casa 1-2
Cerimônias das exéquias dos Irmãos 3-4
Observações 4-5
Atribuição de nomes de religiosos 6
Notas (1834 outubro 7 e 17; 1835 janeiro) 7-9
Nomes dos que merendam 10
Atribuição de nomes de religiosos 11
Notas, avisos, deliberações (1835 julho; para 1836) 13-18
Fornecimentos (1836) 19
Atribuição de nomes de religiosos (1836) 20
Projeto de regra: Art. 1-18 (1836 abril 20) 22-29
Notas (entre as quais a viagem de Paris, logo 1836) 30-33
Lista dos Irmãos admitidos aos votos (1837?) 34-36
Avisos 36-37
Lista de aspirantes (1838?) 38

Notas (Ir. Francisco?) 39-42

(Caderno tomado às avessas e paginado a começar do fim)

Notas 10
Notas 9-8
Notas 4
Peças para Paris 3
Notas (1837 junho 29) 2
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132.5 42 páginas, formato 22,5 x 17
Escrito nas páginas pares, com alguns acréscimos nas páginas ím
pares.

Regra dos Pequenos Irmãos de Maria
Introdução: necessidade de seguir uma regra 2-3
Capítulo I: Finalidade do Instituto 2 c 4
Capítulo II: Espírito de comunidade 4
Capítulo III: Exercícios de piedade 6-12
Capítulo IV: Da mortificação 16
Capítulo V: Maneira de se recrear 18
Capítulo quinto (sic): União que deve reinar 20-21
Capítulo sexto: Relações com as pessoas de fora 22-24
Capítulo sétimo: Dos Irmãos serventes 26
Capítulo oitavo: O trabalho manual 28, 30
Capítulo nono: Regulamento do dia 32, 34
Capítulo décimo: Exercícios do domingo 36
Capítulo onze: Das refeições 38, 39
Capítulo doze: Dos votos 40

Operações matemáticas 62

132.6 22 páginas, formato 22 x 17

Consideremos... Notas A
Operações matemáticas B
Regulamento da casa-mãe dos Irmãos Maristas 1-2
Exercícios diários 3-17
Regulamento particular da semana 18-19
Vocês sabem... C

132.61 46 páginas, formato 22 x 17

Memória das comissões 1
Regulamento da casa-mãe dos Irmãos de Maria 4-6
Do regulamento em geral 7-22
Do ofício do porteiro 23-24
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Obediência 24-25
Instrução sobre o voto de obediência 26
Extrato da Imitação de Cristo 27
Direção espiritual 28-29
Da humildade 30
Da vocação 31

Pedaço de regra 32-33
Circular de 12 de agosto de 1817 34

Conferências: Leituras espirituais 35-36
Oração da noite 36-37
Deitar 37-39

Horário do noviciado 39-41
Horário da divisão dos Irmãos 41

Exercícios do dia 44-46

132.7 44 páginas, formato 22 x 17

Regras e Estatutos dos Irmãos de Maria 1-6
Regulamento dos Irmãos de Maria 7-15
Maneira de ouvir a santa missa 16
Do ofício e das orações vocais 17-18
Da escrita 19
Da refeição 20-21
Trabalhos manuais 21
Das recreações 22-23
Da culpa 24
Da obediência 24-26
Da direção espiritual 26-28
Do Irmão Diretor 28-32
Como tratar com os pais de nossos alunos 29
Dignitários da casa 34-35

Apêndice à Regra de 1841 36-39
Regulamento do dia 37

Horários 40-42
Santo Hábito (Lista de aspirantes à vestição) 44
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132.8 58 + 22 páginas, formato 19,5 x 13

Notas (sobre o telhado)
Produtos dos estabelecimentos (1825-1831) 1-40
Conta do que tenho a receber (1830-1831) 41
Irmãos que não acabaram de pagar o noviciado 43-44
Sermão sobre a Assunção da Santíssima Virgem 46-48
Notas 49-51
Contas referentes a uma construção (1833 julho 10) 52-58

A instrução cristã 1-4
Estatutos e condições 13-16

Carta a respeito de Dariès 17-18
Operações matemáticas 19
Admissão - Cerimônia dos votos 21-22

132.8 15 páginas escritas, folhas de formatos diversos

Conferência sobre a santificação do domingo
Conferência sobre a oração
Observações aos Irmãos
Morte do pecador
l.a Conferência: A confissão e o exame
2.a Conferência: Da contrição
3? Conferência: Sobre a satisfação
4.a Conferência: Sobre os deveres dos pais para com os filhos
Avisos para o retiro
Eleição do Diretor geral (1839?)
Alguns artigos de regra

1-2
3

5-6
9-10

11
12
13
14
17

19-22
23
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3
OS CADERNOS DE M. CHAMPAGNAT

Além das CARTAS e dos SERMÕES de M. Champagnat, encontramos nos 
arquivos 11 CADERNOS nos quais ele nos deixou muitos escritos diferentes. 
Bastante semelhantes pelo formato, salvo duas excepções - n. 3 e n. 11 - são de 
vários gêneros, desde os sumários sob forma de canhenho de bolso, até ao livro 
de regra, passando pelo caderno de rascunhos, as minutas e o livro de lançamen
tos. Eram instrumentos de trabalho para a administração da Congregação. Num 
ou noutro faltam páginas, se atendermos à paginação. Outros também serviram, 
seja durante a vida do Fundador, seja depois da sua morte, aos seus colaborado
res, secretário, ou seus sucessores.

Portanto, não devemos admirar-nos da diversidade do conteúdo. M. Cham
pagnat empregava ele próprio o mesmo caderno para aí apontar coisas diversas. 
Apenas um destes cadernos - n. 5 - é homogêneo quanto ao seu conteúdo. E 
óbvio que M. Champagnat não possuía um espírito sistemático e não perdia muito 
tempo para ordenar as suas coisas. Como para os grandes activos, a ferramenta 
vinha depois do cérebro onde tudo estava registado como num computador que 
fornece no momento preciso o documento desejado.

Tanto a classificação como a designação destes Cadernos são arbitrárias, 
visto que foram ultimados sem se cuidar nem do conteúdo, nem da cronologia. 
Sem alterar-lhes a cota, eles serão apresentados, para facilitar a consulta, numa 
ordem mais racional, agrupando-os segundo o seu tema principal. Nesta ordem 
de idéias, num primeiro grupo vamos encontrar os que contêm como matéria 
principal projectos de regra, em seguida, num segundo grupo, os livros de contas, 
e por último os outros em que predominam as observações, as advertências, 
como conferências aos Irmãos. Cada um será apresentado na sua inteireza, mas 
somente os textos escritos pela mão do Fundador.

Para a apresentação, as palavras ou partes de palavras que faltam figuram 
entre colchetes, ao passo que as que estão riscadas pelo autor estão entre parênte
ses. Finalmente a pontuação, com frequência inexistente, será colocada segundo 
as regras actualmente em vigor.
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3.01 
CADERNO DIÁRIO

Segundo o original em AF ?; 132.6 e 132.61 
Caderno 6: Formato 17 x 22, 48 páginas 
Caderno 61: formato 17 x 22, 48 páginas

Os dois cadernos que seguem vão juntos, um sendo de facto uma cópia 
do outro. E difícil de precisar qual é o primeiro no tempo. O n. 6 talvez tenha 
servido de base ao n. 61; mas podemos igualmente supor que aquele é um ex- 
tracto deste. Por outra, atendendo à sua semelhança, a solução deste proble
ma nada acarretará de positivo.

Aquilo de que não podemos duvidar, é que não se trata de uma regra 
para a congregação, mas de uma regra ou regulamento para a casa-mãe, ou 
seja Nossa Senhora de ‘THermitage”, como o título o faz supor. Com efeito, 
vê-se que o apostolado nas escolas está completamente omisso.

Por conseguinte, o mais normal é considerar estes Cadernos como instru
mentos para a formação dos jovens. Neste caso, a existência de duas cópias 
não acarreta nenhum problema: um (o n. 6) poderia ser o texto oficial desti
nado aos alunos, e o outro (o n. 61) destinado ao Mestre com elementos su
plementares para enriquecer as lições.

Então seria possível obter deles a época da redacção? O texto não contém 
indicação algum de data. As que estão indicadas nas passagens não escritas por 
M. Champagnat não têm nenhum valor de indicação, podendo ser folgada- 
mente posteriores. Porém nada impede que se suponha que a redacção deste 
“Regulamento” se aproxime bastante da instalação da comunidade, já de uma 
certa magnitude, a nova casa de ‘THermitage”. E também-a época em que o 
Fundador sente a necessidade de organizar a instituição que já não é de ta
manho familiar, mas toma realmente a envergadura de uma congregação reli
giosa. Tal nos situaria antes de 1829, data à qual ele abre os diferentes registos.
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Seja como for, estas “Regras” poderíam ser consideradas como a matéria 
de que alimentou a segunda geração dos nossos primeiros Irmãos, que lhes 
ensinou a vida religiosa e lhes inculcou o espírito marista.

Quanto à apresentação, os dois textos estão integrados um no outro para 
evitar a repetição. O texto de base é o Caderno n. 6; o que, no Caderno n. 61 
se encontra a mais é posto em nota e o que aí se encontra a menos, se não esti
ver indicado de maneira explícita, está enquadrado por colchetes [ ...]. Os 
parênteses (...) contêm os complementos, as correcções necessários para a 
compreensão do texto. Quanto às flechas <„. >, elas indicam as palavras can
celadas pelo autor.

Página 1 do caderno 6

Consideremos em primeiro lugar que todos nós devemos meditar sobre a 
morte e paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Em segundo lugar a meditação e paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo é 
tão comovente que pode enternecer o coração mais duro.

Em terceiro lugar vejamos quanto Jesus Cristo nos testemunha amor na 
sua morte e paixão.

La Côte St. André 
irmão Salonice (?) Marlhes 
ir. Alexis

ir. Gonzague - ir. Lucien 
- irmão Alexandre 
irmão

Página 1 do caderno 61

Rol de comissões
1. Os três meses passados na “Tour” que não foram pagos, falar com o Sr. 

Presidente da Câmara e ao Sr. Cattet acerca deles.
2. Falar ainda com o Sr. Cattet a respeito do capelão de Bourg Argental.
3. Levar os dez escudos da pretendente de Lavalla.
4.
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3.01 - CADERNO DIÁRIO

Texto comum aos dois cadernos com variantes
(em nota só o que está no 6; entre colchetes [...] o que não está em 61.)

Vivam J.M.St. J.
(Vós o sabeis, Meu...)

Regulamento da casa-mãe e dos Irmãos de Maria

Qui regulae vivit, Deo vivit - O que vive segundo uma regra, vive segundo 
Deus.

Estima que devemos ter pelos exercícios da Regra; devem ser preferidos 
a qualquer outro.

Aqueles que por uma misericórdia infinita Deus retirou do mundo para 
os conduzir pelas sendas seguras da religião devem persuadir-se que a sua 
vida tem de ser uma prática contínua dc virtude e que todos os seus momen
tos devem estar cheios de boas obras.

Embora todas as acções de piedade possam conduzir a Deus, contudo os 
religiosos recebem desde o começo um afecto particular pelos exercícios da 
regra como aqueles a que Deus principalmente vinculou a santificação e que 
mais dizem respeito à vocação a que Deus os chamou; preferi-los-ão a qual
quer outro, embora talvez mais perfeito.

Por mais santas que sejam as outras práticas de virtude, eles têm sempre 
motivo de duvidar se Deus as exige deles; mas eles estão sempre certos de que 
a Sua vontade é que eles cumpram os deveres da sua vocação.

Os irmãos de Maria consagrar-se-ão portanto, com toda a exactidão pos
sível, ao que lhes é prescrito pela regra, não apenas de modo geral, mas de 
modo muito circunstanciado quanto ao tempo e ao lugar e da maneira como a 
regra o prescreve, visto que por melhor que seja uma acção, a falha de uma 
única circunstância pode torná-la defeituosa e (má) imperfeita.

Observância alguma lhes parecerá pequena mesmo que se tratasse ape
nas de uma inclinação de cabeça, pois que tudo é grande no serviço de Deus 
que as prescreve e as recompensa.

Resulta deste princípio que não se devem fazer as acções de maneira su
perficial e à toa, mas pôr nelas todo o cuidado e toda a aplicação que merece 
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uma acção que Deus ordena e pela qual Ele quer ser glorificado, mesmo que 
se tratasse de bem virar a folha dum livro.

Devemos ter uma preferência especial pelos exercícios que se praticam 
em comum, e logo que qualquer sinal for dado para eles, deixaremos tudo, 
excepto se alguma ordem particular a tal se opuser, a fim de encontrar mais 
perfeitamente Aquele que promete estar no meio dos que se tiverem reunido 
em Seu nome.

Haec est via, ambulate in ea et non declinetis neque ad dexteram neque ad 
sinistram.

Eis o caminho, andai nele sem vos desviardes nem à direita nem à 
esquerda.

Custodite leges meas atque judicia, quae faciens homo vivet in eis
Guardai as minhas leis e os meus regulamentos; quem os observar encon

trará a vida.

Exercícios quotidianos

L Levantar às quatro horas desde o dia l.° de março até ao derradeiro de 
setembro inclusive.

Às cinco horas desde o dia l.° de outubro até ao derradeiro de fevereiro.

Ao dar-se o sinal de levantar, faz-se o sinal da cruz e diz-se: Meu Deus eu 
Vos adoro, eu Vos agradeço e me dou todo a Vós. Senhor Jesus, quando serei 
todo Vosso e todo segundo o vosso coração?

É importante levantar-se ao primeiro sinal, considerando o Salvador, Jesus, 
Maria, S. José, seu Santo Patrono, seu Santo Anjo da Guarda ; agradece-lhes o 
cuidado que tiveram connosco durante o sono. Veste-se modestamente a roupa 
dizendo: Revesti-me, ó adorável Trindade, do homem novo que foi criado se
gundo Deus no estado de justiça e de santidade. Vivam Jesus, Maria, S. José.

no alto da página e riscado : (Vós o sabeis
no alto na margem: :(Vós o sabeis, meu Deus,
apenas, depois, eu, ai de mim!)

Em seguida, continuando a vestir-nos ocupar-nos-emos com o assunto da 
meditação.

74



3.01 CADERNO DIÁRIO

Logo que acabámos de nos vestir e que tudo está em ordem à volta da 
cama vamos para a capela para adorar o SS. Sacramento.

II. Às quatro horas e vinte minutos serão dadas cinco badaladas e dirigi- 
mo-nos imediatamente para o oratório. (O assunto da meditação deve estar 
previsto desde a véspera.)

Os irmãos de Maria terão muito cuidado para aprenderem as regras a 
serem seguidas na meditação a fim de proceder útil e facilmente neste santo 
exercício que é um dos mais necessários para a santificação. Dou aqui apenas 
um resumo.

Para estar sempre bem disposto para fazer a meditação é preciso conser
var-se na presença de Deus, mortificar as suas paixões e os sentidos para que 
o espírito esteja sempre pronto para unir-se a Deus, conservando-se sempre 
junto d'Ele; de outra forma teremos mil dificuldades e perderemos muito 
tempo quando quisermos recompor-nos. Todos os Padres espirituais cha
mam a esta contínua presença de Deus a preparação remota da meditação.

A meditação compreende três partes: a preparação, a contemplação e a 
conclusão.

Na preparação devemos fazer três coisas: a primeira, pôr-se na presença 
de Deus; a segunda, invocar o Seu auxílio e Suas luzes; a terceira, propor-se o 
assunto sobre o qual se pretende meditar.

Na contemplação devemos fazer três coisas: a primeira, considerar e 
aprofundar bem as verdades que nos propusemos; a segunda, comover o co
ração mediante santos afectos; a terceira, tomar enérgicas resoluções de prati
car o bem ou de corrigir o mal sobre o qual se meditou.

Na conclusão é preciso fazer ainda três coisas: a primeira, agradecer a 
Deus as graças que nos concedeu na meditação; a segunda, oferecer a Deus os 
nossos afectos; a terceira, pedir a graça de praticar (fielmente os afectos e) as 
boas resoluções tomadas na meditação.

Depois de estar (bem) de joelhos e de se ter recolhido no fundo do co
ração, só com Deus só:

1. Fará um acto de fé pelo qual se persuadirá fortemente que Deus lhe 
está presente e que o senhor está totalmente n'Ele.
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2. Em segundo lugar reconheça-se indigno de comparecer perante a 
majestade divina devido aos seus pecados e às suas misérias, e que é por si 
mesmo incapaz de formar por si próprio um bom pensamento, e reze para 
que Ele lhe perdoe e lhe outorgue todas as luzes e graças que lhe são necessá
rias para bem fazer a sua meditação.

3. Em terceiro lugar, proporá ao seu espírito o assunto que terá lido na 
véspera para seu assunto de meditação, e se não se lembrar dele, relê-lo-á.

Depois disto passará à segunda parte da sua meditação. Aplicará primeira
mente o seu espírito a bem considerar e examinar todas as circunstâncias do as
sunto que tiver tomado e discorrerá sobre elas até que as tenha compreendido.

Em segundo lugar, depois destas considerações, o Senhor produzirá bons 
impulsos no seu coração e santos afectos que levarão a sua vontade ao amor e 
à prática do bem, ou ao ódio e à fuga do mal sobre que tiver meditado depois 
que estiver bem animado por estes santos afectos.

Em terceiro lugar tomará resoluções fortes para seguir todos os bons sen
timentos que tiver recebido de Deus, propondo-se particularmente de as 
cumprir em tal e tal ocasião.

Depois disso passe à terceira parte da sua meditação que é a conclusão 
na qual é primeiramente dar graças a Deus por todas as luzes e por todos os 
santos afectos e resoluções que recebeu da Sua santa bondade; segundamente 
ofereça-Lhas com todos os méritos de Seu Filho Jesus Cristo, reconhecendo 
que é da sua pura bondade e pelos únicos méritos do Seu Filho que todas 
estas graças lhe são outorgadas; terceiramente ao Senhor pedir-lhe-á a graça 
de cumprir fielmente todos os seus bons afectos e resoluções, lembrando-se 
de como lhe foi necessário que a sua graça os tenha formado no seu coração; 
também é necessário que ela os conserve aí e concretize na prática.

Concluída a meditação, pedirá perdão a Deus por todas as distracções ou 
negligências que tiver notado e em seguida gravará na memória dois ou três 
pensamentos ou resoluções que Deus lhe tiver inspirado e que lhe servirão 
como de um ramalhete espiritual, o qual pelo seu perfume embalsamará a sua 
alma.

Empregar-se-á apenas meio quarto de hora para fazer os três actos da 
preparação, os três da conclusão e todo o resto do tempo será atribuído aos 
afectos, às resoluções que são as principais e as mais proveitosas ocupações de 
toda a meditação.
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Depois da meditação tomar-se-ão precauções para conservar cuidadosa
mente na alma todo os bons sentimentos que Deus tiver concedido e evitar- 
se-á toda dissipação exterior que impeça que se esteja sempre ocupado inte
riormente na presença de Deus e que se cumpram fielmente as boas reso
luções que se tiverem tomado, pois de outra maneira abusar-se-ia da medi
tação e da oração, como disse o profeta, tornar-se-iam em pecado.

A meditação será precedida da oração da manhã. Reinará um grande re
colhimento desde que se tomou o assunto da meditação até ao dia seguinte 
depois da meditação.

III. Às quatro horas e cinquenta minutos, explicação da maneira de fazer 
meditação, ou repetição da meditação, às segundas, quartas e sextas; às terças, 
quintas, sábados e domingos, leitura sobre o santo sacrifício da missa, ou 
sobre o SS. Sacramento da Eucaristia.

IV. Às cinco horas, a missa durante a qual se permanecerá numa atitude 
que indica que se está compenetrado dos mistérios que nela se operam. Ficar- 
se-á de joelhos desde o princípio até ao Evangelho e a partir do Evangelho in- 
clusivamente até ao Orate fratres ficar-se-á de pé, no resto estar-se-á de joelhos 
excepto durante o último Evangelho.

Maneira de ouvir a santa missa:

1. Ponha-se na presença de Deus, reconheça a sua indignidade e peça 
perdão das suas faltas.

2. Desde que o Padre está no altar até ao Evangelho, considere a vinda e 
a vida de Nosso Senhor por uma simples e geral consideração.

3. Desde o Evangelho até ao Credo considere a pregação do nosso Sal
vador, prometa querer viver e morrer na fé e na obediência à santa Igreja 
Católica.

4. Desde o Creio até ao Pai-nosso, entretenha o seu coração com os mis
térios da sua santa palavra e em união com a morte e santa paixão do nosso 
Redentor que são actualmente representados no santo sacrifício que oferecerá 
em união com o padre e o restante povo a Deus, Pai para a Sua honra e para a 
nossa salvação.
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5. Desde o Pai-nosso até à Comunhão, aspire ardentemente estar unido 
para sempre com Deus por um amor eterno.

6. Desde a comunhão até ao fim, agradeça à divina Majestade a sua encar
nação, a sua vida, a sua morte, a sua paixão, o amor que nos manifesta no santo 
sacrifício; suplique-lhe com insistência que seja para sempre propício à socieda
de, aos seus pais, amigos e a toda a Igreja; em seguida humilhe-se de todo o co
ração e receba devotamente a bênção que Deus lhe dá pelo seu ministro.

V. Do ofício e das orações vocais.

1. Ofício, às cinco e meia; a seguir, a recitação das horas menores e leitu
ra de um capítulo do Evangelho.

Devemos ter um grande respeito e uma grande estima pela oração vocal 
e pelo ofício, considerando que o próprio Jesus Cristo rezou muitas vezes e 
nos ensinou a rezar vocalmente principalmente quando nos ensinou a oração 
dominical. Cantou igualmente os louvores de Deus, seu Pai. Os anjos e os 
santos cantam também com Ele no céu. O Espírito Santo que governa a Igreja 
sobre a terra faz rezar vocalmente todos os fiéis e cantar os louvores de Deus. 
Devemos, portanto, ir para o ofício e para as outras orações vocais com gran
de respeito, pensando que vamos unir-nos a Jesus Cristo, aos Anjos, aos San
tos, e a toda a Igreja para glorificar o nosso Deus com eles. Acautele-se para 
que se não dirija para eles sem boas disposições.

Antes de começar a oração, ponha-se na presença de Deus, peça-lhe com 
grande humildade e confiança que lhe conceda a graça de bem fazer a oração, 
invoque o Espírito Santo, em seguida refugie-se no Coração de Jesus, como 
num oratório, una a sua intenção, a sua atenção e as suas orações às d'Ele, e às 
dos Anjos, dos Santos e de toda a Igreja e reze e cante com eles, pensando 
sempre na graça de Deus a quem reza e cuja majestade faz tremer as mais su
blimes potências do céu e da terra.

Durante as orações permaneça numa grande modéstia interior e exterior, 
sem permitir ao seu espírito qualquer divagação, nem ao corpo qualquer mo
vimento ou postura imodestas. Mantenha uma atenção profunda no intuito 
de bem pronunciar distinta e pausadamente todas as palavras; de inteirar-se 
do sentido das palavras que pronuncia, caso as compreenda e se não as com
preender fixe a atenção só em Deus a quem reza e glorifica o qual ouve com 
prazer o que você lhe diz, visto que é o Seu Espírito que lhe põe na boca 
todas as palavras que você pronuncia.
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Quando pronunciar os santos nomes de Jesus e de Maria, ou quando dis
ser Gloria Patri et... você fará uma inclinação da cabeça.

Lembre-se que, segundo a visão de um padre do deserto, os anjos escre
vem em letras de ouro ou de prata, com tinta ou com água as palavras das 
suas orações, de acordo com a devoção e a atenção que nelas puser.

Depois da oração, agradeça a Deus o que permitiu que você lhe rezasse.

VI. Da escrita.

As 6h escrever-se-á asseadamante cada um seguindo o modelo que lhe 
for apresentado, sem nada lhe acrescentar, nem mesmo o próprio nome.

VII. Do estudo.

Às 6h45min decorar-se-á (o que se deve saber:)

1. Em francês e em latim:

O Pater c a Ave-Maria.

2. O Angelus.

3. O Credo in Deum.

4. O Confiteor, Misereatur, indulgentiam, etc...

5. O Gloria Patri.

Pelo menos em latim:

1. O Te Deum.

2. O Miserere mei Deus.

5. O Deprofundis

4. Todos os responsos para ajudar à Missa.
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Só em francês:
1. Os actos das virtudes teologais de antes e depois da sagrada 

comunhão.
2. A oração da manhã e da noite.
3. A oração à SS. Virgem: Lembrai-Vos.
4. A oração de S. Luís de Gonzaga para pedir a castidade.
5. As orações antes e depois do ofício.
6. Os mandamentos dos irmãos de Maria;

os dez mandamentos de Deus;
os seis mandamentos da Igreja.
(Aprender-se-á a História Sagrada que será recitada às 7h20min)

VIII. A refeição (a horas)

(Antes da refeição) oferecer-se-á esta acção a Deus, fazendo-a por motivo 
de obediência e pelo motivo do Seu puro amor e não por sensualidade. Lem- 
brem-se das refeições de Jesus e de Maria. Pensem que há muitos pobres que 
nada têm para comer.

Ir-se-á para o refeitório dois a dois, em silêncio. Ao entrar no refeitório 
deve-se tirar o chapéu e, ao passar diante do crucifixo, faz-se uma inclinação 
de cabeça. Vai-se para o seu lugar onde se ficará voltado para o crucifixo até 
depois do Benedicite.

Cada um ficará à mesa modestamente, nada atirando para o chão, só se 
deixando servir do que se pode comer.

Deve-se assistir à bênção da mesa com grande modéstia, suspirando pelo 
banquete eterno no qual o próprio Deus será o nosso alimento. O silêncio deve 
reinar durante toda a refeição, a modéstia, a temperança no comer, saborear a 
Deus na doçura dos pratos e o fel da Paixão dos que forem mal condimentados c 
pouco aprazíveis ao nosso paladar; fazer alguma mortificação, escutar atenta
mente a leitura e depois dar graças a Deus que se recuperaram pelos alimentos.

1. Só se deve desdobrar o guardanapo depois da oração.
2. Não se devem ter os braços, e menos ainda os cotovelos, apoiados na 

mesa, nem se curvar demasiado.
3. Não se deve lançar a vista sobre as porções que nos trazem.
4. A modéstia religiosa prescreve que se evitem no comer certas faltas 

que os que sabem viver não ousarão cometer, como temperança no 
pão ou nas carnes, levar o bocado à boca tendo a faca na mão.
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5. Não se deve incomodar o vizinho, nem empurrá-lo com o cotovelo. É 
preciso ser asseado, nada deixar cair sobre a toalha e que possa sujá- 
la; não se deve enxugar o suor do rosto com o guardanapo, nem esfre
gar os dentes com ele.

6. Não se repreenderá o leitor, nem mesmo se deve dar a perceber que 
nos demos conta do erro que cometeu.

IX.

8hl5min: ocupar-nos-cmos com a Aritmética.
8h30min: leitura
9h

X. Trabalhos manuais

Cada um tomará cuidado para se dirigir prontamente para a sua ocu
pação, aceitando-a como Adão a aceitou de Deus depois do seu pecado.

O trabalho deve ser considerado pelo que ele é realmente, por um 
exercício custoso e humilhante, lembrando-nos que somos pecadores. Pensar- 
se-á nos trabalhos que Jesus e Maria suportaram por nosso amor.

Devemos tomar um grande cuidado das ferramentas de que nos servi
mos; depois do trabalho devemos colocá-las no lugar apropriado.

Depois do trabalho, atribuir a Deus toda a glória que poderia recair 
sobre nós.

XI. llh40min.

1. Do exame particular.

Em seguida vai-se para o lugar próprio, fica-se de joelhos: um número ou 
dois do Livro de Ouro ou qualquer outro livro aconselhado pelo seu (confes
sor) director.

Em chamada, na margem: Toma-se o propósito também de adquirir uma 
virtude ou de combater um vício, segundo o conselho do seu director. Escuta- 
se com atenção a leitura do exame e reflecte-se sobre o que foi lido.
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XII. Ao meio-dia, almoço.

Observa-se o que foi dito acima. Depois da acção de graças vai-se para a 
capela dois a dois, com a cabeça descoberta, recitando o Miserere mei.

XIII. Dos recreios.

O recreio é um exercício que se deve fazer com humildade como sendo 
prescrito por Deus para aliviar as nossas enfermidades e não para satisfazer os 
desejos desordenados da natureza.

Se o superior determinar a maneira como se passe o recreio com tal ou 
tal pessoa, tomaremos o cuidado de nos conformarmos com isso. Ninguém 
deve, sem autorização, afastar-se do lugar designado para passar o recreio. 
Devemos pensar nos doces e amorosos recreios de Jesus, Maria e S. José e 
esforçarmo-nos para tornar os nossos semelhantes aos deles.

Durante os recreios devemos mostrar-nos alegres, moderados, francos e 
cordiais tanto quanto possível, evitar todo o ar triste e melancólico. Ninguém 
se junte com afectação a qualquer irmão (seja qual for) de preferência. São de 
evitar as gargalhadas e gritaria no falar que lembram as pessoas do mundo. 
Evitem, particularmente, como uma peste todas as espécies de frieza, de pe
quenas aversões, palavras de maledicência, zombarias picantes, numa palavra, 
tudo o que pode ferir, por pouco que seja, a caridade e a circunspecção de 
uma sociedade religiosa.

-na margem: Não se falará do que se passou nas casas do Instituto, a não 
ser que a coisa seja edificante e útil. Não se falará da sua própria terra, dos 
seus pais, do que se tem sido, do que se seria no mundo; das roupas, do 
beber, do comer, nem das outras necessidades do corpo.

O pensamento da presença de Deus, afastamento de todos os que se afas
tarem da modéstia; entreter-se com a leitura da mesa ou de qualquer outra, 
mas sem contenção de espírito.

Após o recreio, pedir perdão a Deus pelas faltas de que se der conta que 
cometeu e colocar-se de novo na presença de Deus com calma e resignação.

XIV. Trabalhos manuais. A uma hora.

Não se deve mudar de trabalho ou passar ao trabalho dum outro sem li
cença do superior ou de quem preside em seu lugar.
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XV. Às 3h: Gramática francesa.

A gramática francesa será estudada e depois explicada pelo irmão mestre 
dos noviços, ou por outro que poderia ser proposto para o efeito.

XVI. Leitura.

Às 3h30min: Deve-se prestar muita atenção durante a leitura da Bíblia a 
fim de aprender a sua história.

XVII. Às 4h: Estuda-se o método da meditação ou outra oração que se 
deve aprender de cor.

XVIII. Às 4hl5min: ditado.

XIX. Às h hs. e 45 minutos, aula de canto.

XX. Às 5h faz-se o catecismo. Em primeiro lugar deve ser recitado à 
letra; em seguida dá-se uma curta explicação.

Às 5h45min: O exercício da culpa. Cada irmão terá o cuidado de a 
fazer com toda a sinceridade e humildade, e com o veemente desejo de cor
rigir os seus defeitos. Nenhum Irmão deve procurar justificar-se, nem 
mesmo aquilo que os outros poderíam acusar, nem mesmo que não fosse 
verdade, a não ser que, aquele que preside a esse exercício o solicitasse, se a 
falta fosse verdadeira.

Qualquer contestação será contra o espírito deste exercício.
Quem tivesse qualquer coisa a esclarecer, deve tomar o cuidado de nada 

dizer em relação à sua própria pessoa.

6h5min: Leitura espiritual

6h25min: Terço e Ofício.

O Ofício deve ser recitado pausadamente, distintamente e com devoção. 
Ao recitar-se o Terço, meditamos nas grandes personagens invocadas: reis, 
grandes santos, tais como São Francisco de Sales.
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7h30min: Jantar.

8h: Recreio.

8h30min: Deitar.

O que se segue, não se encontra no texto 61.

Regulamento particular da semana

Domingo e 5.“- feira são dias de comunhão. O confessor indicará os dias 
em que cada um deverá confessar-se.

Ao domingo, após a acção de graças, todos se dirigem dois a dois, à sala 
de exercícios, entoando o Te Deum, como de costume, para a recitação das 
horas menores, seguida de ensaio de cânticos, em particular os que servirão 
para as Vésperas.

6h45min: Estudo do Evangelho do dia, seguido da recitação do mesmo.

7h30min: Preparação da Missa dominical; pequeno almoço como habi
tualmente e em seguida ensaio das cerimônias para a Missa solene.

8h50min: Quem está indicado para ajudar à Missa solene, deverá dirigir- 
se à sacristia.

9h: Missa solene: todos se dirigem dois a dois, para a capela, recitando o 
Miserere ; após um sinal, todos se prostrarão de joelhos e após um curto mo
mento de recolhimento se levantarão.

lOh: Recreio após a missa até às 1 lh.

1 Ih: Estudo do capítulo do catecismo que será recitado após o recreio 
do almoço.

XI. Imediatamente após as Vésperas, haverá a “Dominicale”, com a du
ração de uma hora. O resto do dia ficará como foi dito acima.

XII. Os ajudantes da missa exercerão essa função durante uma semana 
completa, e serão sempre dois para a missa comunitária e um para as outras.
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OBSERVAÇÕES - Os irmãos ao partirem para as férias, todos os anos, 
deverão levar o inventário de suas despesas e de seus haveres.

Os irmãos não se corresponderão uns com os outros e não aceitarão 
nenhuma carta sem antes passar pelo conhecimento do superior, mesmo que 
aquele que a enviou o tenha proibido.

O caderno 61 contém ainda os textos que se seguem :

Ofício do porteiro

1. O Irmão porteiro de uma maneira particular deve praticar a modés
tia. Terá um cuidado especial de manter fechada a porta de entrada, a fim 
de que ninguém penetre na casa, o que poderia provocar graves inconve
nientes.

2. Ao primeiro toque dirigir-se-á à porta e depois de observar a pessoa 
que deseja entrar e de se informar qual o motivo da visita, se for um des
conhecido, um operário ou um comerciante, não autorizará a entrada sem 
obter licença.

3. Se for pessoa conhecida, o porteiro introduzi-la-á na sala de visitas, 
pergunta-lhe o nome, convida-a a sentar-se e vai imediatamente informar o 
superior que resolverá o atendimento ou não.

4. Se for um eclesiástico, deve conduzi-lo à sala de recepção; pergunta- 
lhe o nome, convida-o a assentar-se e irá comunicar ao superior.

5. O irmão porteiro não introduzirá ninguém sem autorização.

6. O irmão porteiro evitará toda a curiosidade, não se informando sobre 
o que se passa no mundo e se receber qualquer notícia, deve precaver-se de 
comentá-la na casa.

7. O irmão porteiro não dará nada aos pobres que vierem pedir 
esmola.

8. O irmão porteiro não se fará substituir sem autorização do superior.
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OBEDIÊNCIA

São Gregório

A obediência, afirma um papa, é uma virtude que incute na alma 
todas as demais, conserva-as e fá-las crescer. Esta virtude deve transformar o 
religioso, como se fosse um corpo inanimado, sem vida, que não apresenta 
qualquer movimento, além daquele que lhe for dado; a uma bengala da qual a 
pessoa se serve sempre e de acordo com o seu prazer, a uma estátua que se co
loca em cima ou em baixo, à direita ou à esquerda, que se trabalha como o su
perior desejar.

São estas comparações de que se servia Santo Inácio para apresentar o 
retrato perfeito de um religioso obediente. Do mesmo modo que um corpo 
inerte, já não possui olhos para ver, nem língua para responder, nem senti
mentos para expressar, assim é a pessoa verdadeiramente obediente. Não exa
mina, não julga, não discute uma ordem recebida, mas cumpre-a cegamente e 
com santa alegria.

Como a bengala permite que a deixem no lugar em que se quiser e não 
executa outro movimento senão aquele que se lhe quiser dar; assim o religioso 
observador da obediência não deve possuir vontade, nem movimento próprio 
e deve deixar-se conduzir e governar pelos seus superiores porque a verdadei
ra obediência - prossegue o grande santo - vê Deus na pessoa do superior e 
não a criatura que o conduz. A perfeita obediência é o sustentáculo e a força 
do corpo religioso; nada mais seguro para conservar na regularidade e na per
feição.

Instrução sobre o voto de obediência.

1. O voto é um compromisso solene pelo qual o religioso se compromete 
perante Deus, sobre algo mais perfeito.

2. Considerando que o voto é uma promessa assumida, é de distingui-la 
de uma simples resolução que não impõe àquele que a faz, nenhuma obri
gação rigorosamente falando.

3. Toda violação de um voto é um sacrilégio e por conseguinte, de sua 
natureza; é um sacrilégio, um pecado mortal; no entanto, pode não ser senão 
simples pecado venial, por falta de atenção ou convicção no momento do pró
prio acto, ou devido à matéria leve.

Imitação de Cristo - livro I, Cap.IX.
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É qualquer coisa de sublime, viver na dependência de um superior, sob a 
obediência e não depender de si mesmo.

E muito mais fácil obedecer do que mandar.
Há religiosos que obedecem mais por necessidade do que por amor, e 

esses sofrem sempre, pois são levados à murmuração. Nunca sentirão a liber
dade e a paz de consciência, de espírito, a não ser que eles aceitem de todo o 
coração a causa de Deus.

Podereis ir aonde quiserdes, nunca encontrareis a tranquilidade, que não 
seja numa humilde submissão à orientação do superior.

Imitação - Livro III - Cap. 13
Meu filho, aquele que procura afastar-se da obediência, afasta-se da graça.
O amor desordenado que ainda tendes por vós mesmos, eis o que vos faz temer o 
abandono sem reserva à vontade dos outros e isto exigirá um tão grande esforço, que 
tu, pó e nada, te submetes a alguém por causa de Deus, quando eu, o Todo-Podero- 
so, o Altíssimo, que tudo fiz do nada, que me fiz o mais submisso e o último de 
todos, para que a minha humildade te ensinasse a vencer o orgulho. Pó da terra, 
aprende a obedecer, aprende a humilhar-te: limo terrestre, sujeita-te a ser espezinha
do por todos, aprende a dobrar a tua vontade e não recusar nenhuma dependência.
Deixa-te inflamar de zelo contra ti mesmo e não consintas que a mínima centelha de 
orgulho viva em ti. Faz-te tão pequeno, rebaixa-te de tal modo que o mundo inteiro 
possa andar por cima de ti, pisar-te como a lama das praças públicas.
Filho do nada, de que te podes lamentar? Pecador coberto de ignomínia, que podes 
tu protestar contra as recriminações que te podem ser dirigidas? Tu que tantas vezes 
ofendeste o teu Deus e que tantas vezes mereceste o inferno?...

Direcção de consciência

A direcção de consciência consiste, tanto quanto for possível, em desco
brir a sua alma e as disposições mais íntimas ao seu superior para dele receber 
os conselhos encorajadores e até mesmo as salutares admoestações.

Não se deve confundir esta prática religiosa, com a confissão sacramen
tal. Pôr a descoberto a situação de sua consciência; ao religioso interessa 
menos declarar o número e as circunstâncias de suas faltas, do que procurar 
as causas e as origens delas com a ajuda do superior. Igualmente deve-se fazer 
conhecer o bem e o mal, isto é, as boas e as más inclinações, a fim de receber 
as orientações e admoestações, segundo as necessidades de sua alma.

Eis os principais pontos desta entrevista com o superior:

1. Estima o seu estado de vida religiosa e procura adquirir e 
cultivar as virtudes?
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2. Sente tentações? Quais são essas tentações e como resiste?
3. Que penitências e sacrifícios extraordinários se impõe?
4. Observa a regra em todos os seus pontos, mesmo naqueles que 

lhe parecem ser minúcias?
5. Tem sido habitualmente fiel às resoluções tomadas nas orações?
6. Frequenta regularmente os sacramentos?
7. Estima e manifesta igualmcnte a caridade para com os confrades? Le

vanta-se entre os irmãos alguma divisão ou mal-estar a respeito da sua pessoa?
8. Obedece sempre com alegria e sem murmurar?
9. Desempenha as funções de professor com gosto c zelo?
10. Segue exactamente as orientações para as aulas? Tem sido familiar 

demais com os alunos? Exercita-se à presença de Deus, elevando a sua alma 
para Ele?

Os irmãos terão em conta que a entrevista pessoal com o superior é o 
meio por excelência para atingir a perfeição. Eles fá-la-ão com fidelidade e 
com uma grande abertura de coração.

11. Este acto deve ser feito com humildade, devoção e obediência. De
pois da entrevista, os irmãos não deverão comentar ou fazer referências com 
os demais, mesmo que seja para edificação mútua.

Humildade

Os filhos de Maria envidarão todo o esforço e aplicação para trazer neles 
uma imagem perfeita dessa augusta Mãe. Farão todos os esforços para imitar 
as suas virtudes, persuadidos que este é o melhor meio para atrair sobre si os 
seus olhares de mãe e merecer a sua protecção poderosa.

A humildade é a base de todas as virtudes e foi também a virtude predilec- 
ta de Jesus e de Maria. Jesus, como diz o Apóstolo, humilhou-se até ao aniquila
mento; Maria, que apesar dos grandes favores que Deus lhe concedeu, a digni
dade sublime a que Deus a elevou, conservou-se inteiramente prostrada na sua 
humildade, extasiando-se que o Senhor tenha olhado para a sua condição de 
serva. A humildade deve ser também a virtude favorita dos filhos de Maria.

Da vocação

1. Para ser admitido na Sociedade dos Irmãos de Maria é necessário um 
grande desapego dos bens terrestres, o espírito de obediência e de humildade, 
de amor ao trabalho, de fuga à ociosidade e finalmente um sincero desejo de 
salvação.
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2. Aquele que amasse o mundo, os seus bens, os seus prazeres ou que de
sejasse orientar-se pelas próprias máximas, aquele que não estivesse na dispo
sição determinada de se submeter a tudo o que lhe seja ordenado pelos supe
riores, aquele que afinal tivesse uma vontade vacilante para se salvar, este não 
deve pensar em ser admitido na Sociedade de Maria.

3.

As duas páginas seguintes, 32 e 33, contêm um texto que não pertence ao 
Pe. Champagnat; este é o fim do desenvolvimento sobre o regulamento.

A página 34, do punho do Pe. Champagnat, contém a circular de 
12.08.1837. Cf. L.M.C. textos, doc. 132, pág. 266-267.

/lí páginas 33 a 43, de vários escritos diferentes, contêm vários desenvolvi
mentos sobre pontos de regra: conferências, leituras espirituais, oração da noite, 
o deitar e horários do dia.

Os escritos do Pe. Champagnat recomeçam nas 3 últimas páginas (44 a 46), 
como segue.

Exercícios do dia

4h Levantar.

4h25min Ida para a sala de oração.

4h50min Explicação como fazer oração ou a repetição da mesma; 
nas segundas, quartas e sextas. Nas terças, quintas, sába
dos e domingos, leitura sobre o santo sacrifício da missa 
ou sobre a Eucaristia.

5h A Missa.

5h30min Recitação das horas menores e leitura de um capítulo 
sobre o Evangelho.

6h Escrita.

6h45min Aprender de cor aquilo que se deve saber.

7h20min Recitação da História Sagrada.

8h Pequeno almoço.

8hl5min Aritmética.

89



8h45min Leitura.

9h Trabalhos manuais.

1 lh40min Exame de consciência.

12h Almoço e visita ao SS. Sacramento.

12h45min Recreio.

13h Trabalhos manuais.

15h Os que foram propostos para o ensino, vão para as aulas 
e começam por estudar a gramática francesa, e o irmão 
indica-do explicá-la-á.

15h30min Leitura da Bíblia.

16h Aprendizagem do método de oração ou outras orações.

16hl5min Ditado.

16h45min Aula de canto.

17h Aula de catecismo.

17h45min A culpa.

18h(2)5 Leitura espiritual.

18h23min Recitação do Terço e Ofício.

18h30min Jantar.

19h Recreio.

19h30 Deitar.
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3.02
CADERNO DE NOTAS
Conforme o original dos AFM, 132.4 

formato 17 X 22, 38 páginas

Lendo esse Caderno (no original francês), o leitor ficará chocado por nu
merosas cacografias. E que ao editar esses textos, se lhes tira, forçosamente, o 
caráter essencial de rascunhos. Para bem situar-nos no ambiente, é preciso 
que imaginemos essas notas, apressadamente rabiscadas para ajudar a memó
ria, como as de um P.D.G. (Presidente Diretor Geral), antes de se reunir com 
os conselheiros que o aguardam. Ele se envergonharia de mostrar essas notas, 
motivo por que vão logo para o cesto quando terminar a sessão.

E nesse espírito que convém ler estas linhas formadas de palavras escritas 
como vêm, sem correção, frases incompletas, onde algumas palavras são sufi
cientes para recordar a idéia que se quer exprimir. Lê-las sem colocá-las nesse 
contexto de precipitação, de espontaneidade, de provisório, seria extraviar-se 
completamente. Seria visitar uma floresta olhando cada árvore individualmen
te, sem gozar da atmosfera, dos perfumes, dos ruídos que dão relevo ao silên
cio e da paz que invade todo o ser. Aqui trata-se, portanto, de considerar o 
texto globalmente, para encontrar a vida que simples fragmentos podem fazer 
descobrir, e deixar-se penetrar por isso.

Notas particulares concernentes aos bens da casa

l .° Falta-se à caridade quando nos comunicamos as pequenas antipatias 
havidas sob a autoridade de certos irmãos.

2 .° Exigências de alguns irmãos a respeito da alimentação (dizia-se um 
dia ao irmão cozinheiro que as batatas deviam nadar na manteiga).
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3 .° Guarda-chuva dc seda, bonczinho de seda.

4 .° Quando um irmão deixa um estabelecimento, deve fazê-lo sem alar
de, sem pedir que nenhum menino o acompanhe.

5 .° Um irmão deve comunicar somente aos superiores o que percebeu de 
errado e não aos seus semelhantes.

6 .° Cada um deve fazer seus modelos.

7 .° Os irmãos que vêm dos estabelecimentos ao chegar à casa-Mãe estão 
sujeitos às regras da sobrredita casa.

8 .° Um irmão Visitador: irmão João Batista.

9 .° Os irmãos dos estabelecimentos perturbam os que trabalham na oficina.

10 .° Carta que concerne ao alfaiate ou ao sapateiro ou a qualquer pedido 
de objeto dirigido ao irmão Visitador para evitar duplo porte - um bilhetinho.

11 . As moças nunca serão admitidas a cozinhar para os irmãos Maristas - 
16 de fevereiro de 1834.

12 . Sapatos levantados ou tacão de bota.

13 . Evitar-se-á de informar sobre a casa-mãe ou...

14 . Não devemos dispensar-nos

15 . (escrito a lápis) ser cortês nos colóquios e sobretudo nos diversos pe
didos aos Srs. vigários.

16 . Os que vêm nos dias feriados devem se confformar] à regra da casa 
logo ao entrar.

17 . Todos os primeiros domingos do mês segundas Vésperas dos defuntos.

18 . Todas as primeiras segundas-feiras um ofício por todos os membros 
da sociedade e os benfeitores.

19 . Serão notificados todos os estabelecimentos da sociedade sempre que 
morrer um membro de votos perpétuos.
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Ordem a seguir nos enterros dos diversos membros da Sociedade

l .° Para um noviço, uma missa cantada, assistida por toda a casa; dois 
irmãos a ajudarão de sobrepeliz; (um terceiro); um carregará a cruz e outro, a 
caldeirinha;

2 .° os noviços carregarão o defunto ao cemitério; (todos) sem velas;

3 .° para um irmão não-noviço, como acima, exceto que no dia do faleci
mento (cantar-se-ão vésperas) rezar-se-á o ofício dos mortos, a três lições, e 
para a missa haverá dois e dez coroinhas sem velas. Os irmãos não-professos o 
carregarão ao cemitério;

4 .° para os irmãos professos dir-se-á o grande ofício dos mortos na capela 
começando por vésperas até laudes inclusive. Rezar-se-á uma missa cantada, 
diácono, subdiácono; velas somente para todos os irmãos e não para os no
viços.

Os irmãos dos estabelecimentos, na quinta-feira seguinte da notificação 
da morte do irmão professo, dirão o ofício como acima indicado, farão a co
munhão seguinte pelo defunto; encomendarão uma missa que pagarão, missa 
simples ou missa cantada, conforme o costume. Os irmãos professos o carre
garão ao cemitério e serão, de preferência, os oficiantcs.

5 .° No fim do mês, dir-se-á mais uma missa pelo descanso de sua alma e 
far-se-á mais uma comunhão.

6 .° O irmão professo será enterrado com seu hábito que deverá garanti- 
lo depois da morte como o garantiu durante a vida. Os que fazem votos so
mente no leito de morte não serão enterrados com o hábito.

7 .° Para um padre da Sociedade, como dissemos por um irmão professo.

8 .° Nós...

9 .° Os irmãos devem ser breves na sua visita.
10 .° A asseio deve ser observado
11 . Ver com os irmãos professos o que devem observar
12 . Amanhã ofício pelos mortos...
13 . Dar uma pequena idéia de honestidade.
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l .° Escritos que os irmãos não entregaram.
2 .° Regularidade para a aula.
3 .° Os irmãos Reitores não estão isentos, devem seguir a regra.
4 .° Um certificado dos Srs. (palavra apagada).
5 .° Pede-se se não se pode diminuir alguma oração, como a ladainha, a 

sexta.

l .° Os irmãos que não cozinham devem também ajudar na cozinha.
2 .° Nos acordos a fazer com os pais deve-se cuidar de incluir o que deve 

ser pago para o noviciado...
3 .° Um irmão inferior não deve imiscuir-se naquilo que concerne a uma 

aula superior.
4 .° Fala-se durante as refeições; come-se fora das refeições.
5 .° Alguns exageram no cabelo.
6 .° Alguns se permitem comprar tabaqueiras.
7 .° Nunca falar mal dos filhos de um vizinho a outro vizinho.

8 .° Livros a ler: Guia dos pecadores JM....
9 .° Familiaridade com os meninos, como tocá-los seja nas mãos seja alhu

res. Obrigação por parte dos que observam isso de avisar sob pena de pecado.
e outros...

Viriville: Ir. Antoine, Simeon, Matthieu

Joseph Bernardacy... 
Antoine Rondet 
Antoine Porte 
Jean Colombon 
Claude Souhait 
Joseph Chabout 
Jean Renon 
Jacques Firmin 
Laurent (Marie) Moriat 
Jean Dorat 
Antoine Dumas 
Joseph Jacquier 
(Antoine St. C. 
Auguste Cortant 
Antoine Noel

ir. Marc
ir. Marie Ambroise
ir. (Jean Antoine) ir. Zacharie
ir. Jean François
ir. (Inocent) (Louis M. Gonzague) M. Stan
ir. Alexis
ir. Celestin
ir. (Auspice) Fulgeance
ir. Laurent Marie
(Jn Claude) ir. Vincent
(F.M.Gonzague) ir. Cyrille
M. Regis

(Marie Gonzague) ir. Juste
Luc
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Laurent Monteilier 
Jn Bpte Cartier 
Theodore Millot 
J.-Oierre Issertial 
Jacques St. Cyr

ir. (M. Matthieu) Honoré 
Joseph Eugene
(M. Regis) ir. Basile 
ir. (Phocas) Eloi 
Stephane

Notas: Benção do SS. Sacramento com o cibório; três sinais + + +; as três 
orações; o sl. Domine non second (Parce Domine) tanto mergo (sic). parce Do
mine.

17 8bro de 1834
Nota: irmão Damien designou o irmão que desejaria ter por
companheiro; a 22 de outubro: fez duas viagens a l’Hermitage para pedir 

uma mudança.
Nota: Nunca rever um estabelecimento que se acaba de deixar.

3 Xbro de 1834: pagar 700 missas a Belley; e também 750 às Irmãs de 
Belley.

A Lião, n. 6, rue St. J.... Jars......

Suínos comprados; o de Izieux 366 a 39 e o outro 360 a 40

Notas do mês de janeiro 1835.

Irmão J.Bp. Recomendar mais caridade para com os irmãos enfermeiros. 
A doçura é a pedra de toque. Por esse meio conquista-se aqueles com quem 
se vive.

19 de fevereiro de 1835... Berton e Durand em Berard comerciante de 
viaturas.

4 de março: Sapatos, cuidar deles, não queimá-los.

8 de março: Desunião de Charlieu; - receber um ancião de Sury

ir. (Morei irmão Lin).
Jean Emoné ir. Innocent
Antoine Morei ir. Lin
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Certidão dc nascimento: Joseph Chataigner, nascido em 1811, a 6 de de
zembro, nascido e batizado em São Policarpo, em Lião.

Os estatutos dos irmãos de Maria são aprovados pelo Conselho (de Esta
do) Real da Instrução Pública, na data de 8 de fev. de 1834. Entretanto cum
pre não esquecer de obter um decreto real.

l .° Realizar jornadas nos estabelecimentos;
2 .° dizem-me que os calções atados cansam.

26 de abril
l .° Javel a despedir...;
2 .° um adjunto ao ir. Bonaventure;
3 .° um que supervisione sem estar ocupado em nenhuma outra coisa;
4 .° suspender a permissão de tomar sopa na merenda;
5 ° ir. Justin para vigilante geral;
6 .° viagem de Lião;
7 .° algum jogo de bochas;
8 .° os que nada pagam deveríam compensar com mais...;
9 .° Penso em dar o hábito aos que formos percebendo mais dispostos, 

como Brouillet, Perchon, Bouvier.

l .° Não se deve escrever sobre os estabelecimentos em que se está.
2 .° Não se deve deixar um estabelecimento sob pretexto de que não con

segue acostumar-se.
Nomes dos que merendam
l .° Pierre Mona
2 .° Jean Antoine Reimond
3 ° ir. Theodoret
4 .° ir. Simon
5 .° ir. (Michel)
6 .° Cochet

Os que desejam fazer votos.
l .° Reoux
2 .° ir. Cirille
3 .° ir. Celestin
4 .° Marie Ambrois
5 .° Theodore
6 .° Laurent
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Pierre Bouvier 
J. Louis Breuil 
Antoine Brouillet 
Jacques Fayasson 
Eticnne Sabot 
Claude Marie 
Antoine Reymon....

Tomada de hábito 
Antoine Reymon 
François Dalemagne 
Joseph Drevet 
Jean Genest Bouche 
Joachim Cochet 
Claude Blachon 
J. Claude Bertrant 
Etienne Sabot 
Jean Louis Chapelon 
François Xavier Girot 
Pierre Preher 
Pierre Rode 
Jean Claude Cizeron 

na margem 
Jacques Fayasson 
J. Bpte Françon

9 de julho de 1835 
10 de julho

28 de julho de 1835

30
31

Marie Silvestre 
Marie Gonzague 
Marie Antoine 
ir. Marcelle 
ir. Marie Bernard 
Perchon

ir. Antoine Regis 
ir. Paulin 
ir. Marie Augustin 
ir. Isaac
ir. Marie Celestin
ir. Henry Marie 
ir. Claude Marie 
ir. Etienne marie 
ir. Paschal 
ir. Marie 
Louis Stanislas 
ir. Pierre Joseph 
irmão Anselme

ir. Marcele
ir. Lorentin

Votos ir. Zacharie

ir. Victor não tem bilhete
ajustado com Marcou para os ferros das 
janelas a 6s e meio à libra.
prometidas 30 missas a M. Thioliere Antoine 
pelo ferro fornecido para as camas.
jornal
Não se queixar nos estabelecimentos

22 de agosto de 1835 l.° 20 travessas de 20 pés
2.° 12 tr. de 9 p.
3.° 2 tr. de 12
4.° 2 tr. de 14
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5 .° 1 tr. de 15
6 .° 1 tr. de 16
7 .° 3 tr. de 17
8 .° 4 operário de 30 pés

dado................ 500

ir. Potin amanhã às 5 horas da tarde 
ir. Barthelemy aula de caligrafia

ir. Onesime quereria ir ver seus pais...

Notes para 1836:
Importância das Regras para o estado religioso.
Digo que toda a força e a duração de uma ordem religiosa dependem da 

observância das Regras. Uma única infração a essas Regras pode fazê-la cair 
em ruína, mesmo quando as Regras não obrigam sob pena de pecado.

A experiência mostra, diz Aristóteles, 1) que as coisas só podem se con
servar pelos princípios que lhes deram o ser e os meios estabelecidos para sua 
conservação.

Notas: l.° fazer partir os irmãos à medida que são nomeados;
2 .° irmão Damien tinha designado...;
3 .° não visitar, sem a licença do sup., um estabelecimento 
que se deixou;
4 .° ter mais caridade com os inferiores;
5 .° cuidar dos sapatos;
6 .° não se deve deixar um estabelecimento sob pretexto de 
que não se pode acostumar;
7 .° não se pode escrever sobre um estabelecimento onde se 
está a não ser aos próprios irmãos, se necessário;
8 .° não se queixar, não mostrar-se descontente num 
estabelecimento.

Avisos a dar

l .° Quando se viaja, é necessário sempre, na medida do 
possível, ouvir a santa missa.

2 .° E pouco decente para um religioso ir ver certas 
curiosidades; não se deve levar os outros a isso.

3 .° Não se pode ficar muitos dias no estabelecimento de Lião sem 
dar alguma coisa.
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4 .° Chegando ao sob rédito estabelecimento, deve-se pedir um 
quarto para desobrigar-se dos deveres de piedade.

Certificado dos Srs. Prefeitos sobre nossos irmãos, a ser 
enviado a Paris.

5 .° Dir-vos-ão que têm minha permissão. Vocês responderão que 
me escreverão acerca disso.

6 .° Nunca dar seu “Brevet” sem exigir um “recépisse”.
7 .° Nunca comunicar minhas cartas. Os irmãos Reitores não devem 

permitir que os irmãos inferiores comprem objetos...
irmão Onesimc Montbrison
dizer aos irmãos que paguem seus diversos pacotes.

8 .° Não se tocará nenhum instrumento de música.
9 .° Nunca repreender os irmãos perante os meninos.
10 .° Os irmãos devem ter atenções uns para com os outros.
11 . Não se deve dizer: aquele não será bem-sucedido em tal lugar.
12 . Pelo voto de obediência se está pronto a tudo...
13 . Ensinar-se-á a geometria (e) o desenho linear e a escrituração nos lu

gares onde houver 6 alunos que pagam seis fr. por mês. Nesse caso, a casa for
nece um irmão a mais. Uma aula desse gênero (nos locais centrais) sempre 
será aberta nos lugares centrais.

l .° Os ir. dos estabelecimentos, ao virem à casa-mãe, trarão 25 vinténs 
para as despesas da biblioteca.

l .° Inspirar aos meninos grande devoção a Maria;
2 .° grande exatidão nas comunhões e confissões;
3 .° leitura dos livros de piedade;
4 .° recomendar seguidamente os meninos às orações dos bons 

cristãos, fazer alguma novena;
5 .° falar-lhes amiúde da primeira comunhão como de um ato muito 

importante;
6 .° vigiar os meninos, sobretudo na igreja;
7 .° não se colocar na obrigação de puni-los por faltas que teriam 

cometido em casa;
8 .° Arejar os aposentos.
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Deliberação de 17 8bro de 1835

l .° para Sury: Antoine, marie, Silvestre
2 .° para Neuville: ir. Leon
3 .°

Janeiro de 1836

l.° Os que não têm idade para os votos perpétuos não farão o voto 
de castidade

barrotes 18 pés 9 polegadas 13 s
barrotes 13 pés 9 polegadas 13
barrotes 25 pés 9 polegadas 15
barrotes 36 a 40
tábua de 14 linhas 45
tábua abobadada 1 polegada (13/14) 13h 14 33#

9 a 12 de comprimento doze cargas (?) 
ajustado com Chavanne para o telhado

l#50 para tirante 3 a 36 pés, comprimento 11 polegadas ...
1# para escora, 6 pés e meio, comprimento 11 polegadas de espessu 
1#6 tenalhõcs 17 pés e meio, comprimento 11 sobre 10
70 travessas, 9 polegadas e meio,
6 outras de 17 

a Gerin
1 tirante
3 escoras

36 p. a 26 vinténs
18 p. 18#

8 travessas 16 6 “terraillon” 17 p. 18
3 trav. 29 3 travessas. 25 p. 14
2 trav. 14 2 travessas. 25 p. 13
1 trav. 20 53 trav. 16 p. 13 vinténs

Dado a 31 de maio de 1836 a Poyeton e Payre 2210

30 janeiro de 1836 - Deliberação

l.° Exame da regra para fazê-la imprimir: irmãos François, J.Marie, J. 
Bap., Stanislas, Louis Marie, ir. Benoir.

100



3.02 CADERNO DE NOTAS

1. Pierre Moriat
2. J. André Rimbelle (?)
3. Claude Colard
4. Michel Monchalin
5. J.Pierre Ardin
6. Matthieu Chazal
7. J.Baptiste Astier
8. Joseph Marie Oriol
9. Etienne Marin
10. Claude Sage
11. Charles François Beauvoir
12. Pierre Marie Bonner
13. J.Claude Piquet
14. Termes Antoine
15. Pierre Colombat
16. Antoine Barrelon

ir. Bernard
ir. Theodul
ir. Euthime
ir. Basile
ir. Pémin
ir. Spiridion
ir. Nil
ir. Theotiste
ir. Elie Regis
Phocas
(ir. Xavier) ir. De la Croix
Daniel
ir. J.Claude
Gerasime
Ephreme
Felix

Acham que é preciso explicar a gramática e não o catecismo.

Estabelecimento dos Irmãozinhos de Maria
em Nossa Senhora de l’Hermitage, em St. Chamond, Loire.

Os Irmãozinhos de Maria, estabecidos em Lavalla desde o ano de 1817, 
hje habitam uma casa bastante ampla construída em N. S.“ de 1’Hermitage, 
perto de St. Chamond.

Art. l.°
Os Irmãozinhos de Maria têm por finalidade a instrução primária; além 

da instrução moral e religiosa, ensinam a leitura, a escrita, os rudimentos da 
gramática francesa, o cálculo e o sistema legal de pesos e medidas, os rudi
mentos da geometria, o desenho linar, o canto e os rudimentos da história e 
da geografia.

(Art.2) Seguem, para o ensino, a nova pronúncia e o método dos Irmãos 
das Doutrina Cristãs.

Art. 2.°
Dão-se irmãos às comunas que os pedem e que garantem por quatro 

anos 1500; por três 1200; por dois 100; uma casa ampla, conforme o número 
de meninos, uma horta e um lugar de recreação (para os meninos)
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Deve ser-lhes fornecido este um mobiliário:
l .° 2000 por 4 irmãos, 1500 por três; 1000 por dois. Esse mobiliário é 

mantido ou pelos irmãos e lhe pertence totalmente no fim de seis anos (to
talmente), ou pela comuna que continua ficando (somente a dona) pro
prietária.

Art. 3.°
Os irmãos só entrarão em função depois da completa confecção do mo

biliário, das salas de aula, do edifício destinado aos alunos e do pagamento do 
primeiro trimestre a ser feito logo.

Art. 4.°
As aulas serão gratuitas; mas as comunas poderão perceber uma retri

buição mensal dos pais abastados para cobrir parte dos despesas do estabele
cimento.

Art. 5.°
Cada estabelecimento é dirigido por um diretor local que ficará no cargo 

o tempo que o superior julgar oportuno, tendo o cuidado, entretanto, que seu 
sucessor seja instalado antes de sua partida.

Art. 6.°
Em cada distrito, um irmão diretor é proposto para supervisionar os 

estabelecimentos.

Art. 7.°
Todos os móveis e adornos das aulas, como os bancos, mesas, cadeiras, 

sentenças, quadros de leitura, etc. (tinta, papel, livros para os pobres)livros de 
aritmética ficarão por conta das comunas.

Art. 8.°
Os irmãos e os alunos terão um lugar e bancos gratuitos na igreja. Os 

irmãos que puderem ajudar no canto não deixarão por isso seu lugar, a menos 
que um outro irmão seja suficiente para cuidar dos meninos.

Art. 9.°
As comunas só poderão obter um estabelecimento com a condição de 

pagarem antecipadamente à casa-mãe, uma vez por todas, duzentos por cada 
irmão pedido.

■página inserida aqui tratando de outro assunto.
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l.°
Os jovens que desejam abraçar esse estado de vida são recebidos na so

ciedade desde a idade de 15 anos até os trinta, conquanto saibam ler bastante, 
escrever, que gozem de boa saúde, que venham munidos de um certificado de 
boa conduta, certidão de nascimento e de batismo.

2 .°
O noviciado é de dois anos pelos quais se paga 400.

3 .°
Ao chegarem ao noviciado os candidatos devem ter 200 francos que è a 

metado do pagamento; mais 25# para a compra de livros, papel, canetas, 
tinta; hábito religioso, uma dúzia de camisas, 6 guardanapos, dois pares de 
lençóis, doze lençóis; 25# para a lavanderia, remendos, manutenção do calça
do e gastos com o médico, etc.

4 .°
Só se receberão as cartas seladas.

5 .°
Só receberá o santo hábito quem estiver com o enxoval completo e tiver 

pago a metade da pensão.

---------------------------continuação do texto anterior

Art. 10.°
Se um irmão deixar a sociedade ou dela for desligado, o que só pode ser 

por má conduta, a sociedade lhe devolverá o que trouxe, descontando os gastos 
de noviciado e outras despesas extraordinárias que tenha ocasionado à casa.

Art. 11
A sociedade dos irmãozinhos maristas será governada por um superior no

meado somente para dez anos, podendo no fim desse período ser reeleito. Será 
nomeado com a maioria absoluta dos votos dos irmãos professos convocados 
para isso pelo superior geral de toda a sociedade de Maria em número de 20. O 
próprio superior também tem voz deliberativa (de maneira a poder ordená-lo). 
No caso de os irmãos não poderem se reunir em número suficiente, o sup. geral 
de toda a sociedade de Maria poderá nomear um sup. provisório.

Art. 12
Poderão ser eleitos sup. dos irmãos os padres ou irmãos, conforme a ne

cessidade, que tenham pelo menos dez anos de profissão.
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Art. 13
O superior escolherá pessoalmente seu conselho que fará aprovar pelo 

superior geral de toda a sociedade.

Art. 14
Cada casa da sociedade dos irmãos Maristas será governada por um 

irmão diretor. Um irmão não-professo não poderá ser nomeado diretor de 
uma casa.

Art. 15
A finalidade da congregação dos irmãos é também dirigir casas de pro

vidência ou de abrigo para os jovens (saídos da desordem ou expostos a nela 
recair).

Art. 16
Os irmãos Maristas voarão com alegria em socorro dos padres maristas 

logo que forem requisitados pelo sup.

Art. 17
Não se porá em moradia fixa um irmão sozinho, mas se poderá, devi

do à proximidade dos lugares, enviar um irmão de um estabelecimento vi
zinho.

Art. 18
Os irmãos maristas não ensinarão o latim nem o grego, etc.

20 de abril de 1836
recebido do ir. François Regis por tudo 405

Embora os irs. M. não andem em menos de dois, entretanto pode-se 
estabelecer uma casa central de onde os irmãos se destacarão um a um para as 
comunas próximas. Retornarão todos os dias, se possível, ou ao menos cada 
oito dias. O ir. diretor do estabelecimento central os visitará todos os meses, 
mais freqüentemente se puder.

O irmão Visitador pedirá contas e entrará em todos os detalhes acima ex
postos concernentes ao irmão l.° diretor que por primeiro prestará contas de 
sua administração interna e externa.

Os irmãos mostrarão grande confiança no ir. visitador, conformar-se-ão 
exatamente às suas recomendações e decisões.
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l .° Carta ao cura de Marlhes ao ir. jean françois para o “brevet”
2 .° ao ir. Alphonse
3 .° ao ir. Athanase
4 .° ao sr. Mazelier
5 .° ao Sr. diretor da escola Normal.
6 .° ao irmão A[m]broise
7 .° aos irmãos de Neuville.
8 .° proibição de ir dois a dois para o rio além do pequeno cemitério.

19. Nos lugares onde há 10 pensionistas se poderá colocar um terceiro 
para a cozinha.

10. Não se deve permitir, sem a licença do superior, a retirada de um 
irmão necessário num estabelecimento.

irmão Charles se queixava num lugar frio como St. Sauveur, St. Genest, 
Marlhes.

l.° um ir. Diretor não mudará sua destinação nem a destinação de qual
quer outro sem a licenòa do sup.

2.° Não é permitido que um irmão transporte os diversos objetos a seu 
uso num estabelecimento para levá-los a outro quando for transferido.

2.° (sic) Não é permitido transportar os objetos de estabelecimento para 
outro.

3.° Os livros didáticos estão compreendidos nesse artigo.

l .° ir. Lazare deseja descer...

3 irmãoTheodosequer fazer votos 8 7bro
3 irmão Henry Marie idem 8 7bro
3 irmão Jean François
4 ir. Euthime
5 ir. Lin votos perpétuos

11 8bro de 1836 as viaturas para Semur Viatut segunda-feira de Samur 
a Lião, de Lião a clete [Clayette] todos os dias e de clete a Semur segunda, 
quinta e sábado.
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ir. Victor pede para ficar na casa.

os que não pagaram seu noviciado devem avisar os pais.

l .° Colocar nas mãos de Marie as chaves dos estabelecimentos da socie
dade.

7 de maio Pierre Chalandar pede o santo hábito

Sr. Chanut
Sr. Besson
Sr. Terraillon
Sr. Seon

26 Voron(?)
28
18
12

J. Bp. Morei conscr. de 1830 de Marlhes, cantão de St. Genest Malifaux

l .° irmão Alexandre se familiariza com um menino.
2 .° num estabelecimento, em 4 meses, comeram-se 17 libras de açúcar

O Sr. sup. transmitiu o recado do Sr. Merle em favor dos irmão eu fiz 
o mesmo.

Notas
l .° Fazer o retiro dos noviços separado daquele dos irmãos.
2 .° Os irmãos que pensam fazer votos guiá-los durante...
3 .° irmão Raphael
4 .° os que são da conscrição
5° os que não acabaram o noviciado só farão votos por seis meses ou um 

ano, sem portar o cordão.
6 .° A aula primária, gosto de retornar a isso, é aula importante acima de 

tudo quanto lhes possa dizer. E verdadeiro dizer, num sentido, que o irmão 
abre ou fecha o céu aos meninos que lhe são confiados, conforme preencha 
bem ou mal sua tarefa de catequista, conforme esse irmão saiba fazer com que 
os meninos que lhe serão confiados experimentem o amor de Deus, etc.

Jean Bapt. Defour frère Theodore vfoeux] pferpétuels]
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Claude Marie Trambouze irmão Comme v.p.
Richad Gavard ir. Germin v.p.
Jean Baptiste Francon ir. Florentin v.p.
J. Louis Tardi ir. Philippe v.p.
Michel Monchalin ir. Basile v.p.
Antoine Bard ir. Maxime v.p.
Simon Gautier ir. Zozime v.p.
Joseph Jeury ir. Andronic v.p.
Benoit Dominique ir. v.p.
Benoit Lay ir. Victor v.p.
J. B. Meriguet ir. Marie Jubin v.p.
J. Antoine Barelon ir. Felix v.p.
J. Pierre Ardin ir. Peimen v.p.
J. Pierre Yssertia ir. Eloi v.p.
J. Pierre Rondet ir. Marie Joseph v.p.
J. Bap. Garimaud ir. Adelard v.p.
J. Auguste Constant ir. juste v.p.
J. Bp. Vincent ir. Grégoire
Etienne Marin ir. Elie Regis
ir. J. Bp. Cusin ir. Cyprien

irmão Symphorien v. de três anos
J. Bp. Rebot irmão Ephrem 3 anos
Eugene Simon Petit ir. Abraham 3 anos
Jean Pierre Bouvard ir. Fabien 3 anos
Pierre Chalandar ir. Affricain 3 anos
Annet Blanc ir. Andeol 3 anos
Joseph Crozet ir. Ambrosime 3 anos
Benoit Brossier ir. Theodore 3 anos
Pierre Fayasson ir. Agaton 3 anos
Pierre Moria ir. Bernard 3 anos
Jean Durant ir. Didier 3 anos
Pierre Reymon ir. Fereol 3 anos
Antoine Terme ir. Gerasime 3 anos
(Jean Pierre) Rondet ir. Marie Joseph 3 anos
J. Antoi. Vernai ir. Adrien 3 anos
J. Pierre Munier ir. Ennemond 3 anos
J. Louis chapellon ir. pascal 3 anos
Jean Pascal ir. Marcien 3 anos

ir. Desanges 3
Eutime 3
ir. Aderit 3
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ir. Habraham
ir. Celestin
ir. Simon
ir. Gabriel
ir. Jean
ir. Alexis
ir. Louis Gonzague
ir. Silvestre
Barbe
Raphael

3
3
3

piara] 3 anos 
p. 3 anos 
p. 3 anos

l .° Nossos irmãos têm relicários de prata
2 .° A viagem de Paris
3 .° Parece-me que não se deve colocar os irmãos a ensinar o latim de 

nenhuma maneira; todas as vezes que fechei os olhos sobre isso, tive de arre
pender-me.

4 .° Os irmãos deveriam ser recebidos nas mesmas condições, do contrá
rio, seguir-se-ão graves inconvenientes.

5 .° O Sr. Cattet me pede a troca do irmão Reitor de Neuville; que se deve 
fazer?

6 .° O Sr. De Ville-neuve

l.° Irmão Liguori para La Côte.
2 .° Enviar alguém para sondar o terreno.

l .° manutenção do mobiliário 25# por cabeça.
2 .° Nunca se permitam escrever cartas a alguém para censurá-lo 

sob pretexto de que não os secundam bastante.
3 .° Cortar o cabelo.
4 .° Alguns conservam suíças.
5 .° Todos os exercícios de piedade, não omitir nenhum, a presença 

de Deus.
6 .° O retiro de todos os meses, a meditação, o exame particular.
7 .° Pouco ou nada de viagens; não omitir as orações itinerárias.
8 .° Não se colocar na obrigação de fazer cumprimentos.
9 .° Não aceitar meninos muito novos.
10 .° Livro incompleto.
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Alexandre Rougemon
Pierre Bajat 
Fabien Gionet 
Pierre Chalin

Fleury Billiémaz 
Jean Donadieu 
Jean Marie Granet 
Benoit Proyeton

Jacques Badard 
Antoine Buisson 
Etienne Chavrondier 
François Tinier

(4 páginas com outra letra)

l .° Partir logo que se é transferido
2 .° Faz-se o cozinheiro engraxar os sapatos.

(3 páginas com outra letra)

Peças para Paris

l .° um requerimento ao ministro da Instrução Pública;
2 .° uma carta do Sr. Arce(bispo);
3 .° uma carta do Prefeito da Loire
4 .° uma carta do Prefeito do Rhone;
5 .° Um quadro estatístico da Sociedade;
6 .° Uma carta do Bispo de Belley

l .° As viagens do domingo
1) Votos irmão Eutime 

29 de junho de 1837 Ver a nova Conduta das escolas cristãs, Art.
3.°
Classificação dos meninos para as recitações, 
página 19

fim do caderno 4
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3.03
CADERNO DE PROVAS

Segundo o original manuscrito em AFM 132.1 
formato 17 x 22, 44 páginas.

Este caderno contém apenas assuntos relativos directamente à regra, in
cluindo os textos escritos por pessoa diferente do Pe. Champagnat. O texto 
base da regra propriamente dita é o mesmo que o dos cadernos n.° 6 e n.° 61. 
Além disso, juntaram-se aqui emendas, sobretudo complementos, dando a 
impressão que se encaminha para uma redacção definitiva da Regra. Notar-se- 
á, desde o princípio, a distinção feita entre as Regras e os Estatutos. Por 
razões não aparentes os capítulos que tratam do Irmão Reitor, das relações 
com os pais e do Grande Reitor estão misturados. O primeiro começa pelos 
três primeiros artigos dos quais o terceiro será riscado, depois vêm os artigos 
expondo como se deve tratar com os pais, seguidos directamente pelos outros 
artigos concernentes ao Irmão Reitor começando por um novo terceiro, mas 
param bruscamente no n.° 10 para deixar lugar ao Grande Reitor, enquanto 
que os outros artigos relacionando-se ao primeiro são relegados na margem 
deixada pelos outros. Parece que o Fundador trata aqui pela primeira vez este 
tema dos Reitores ou directores, que a reflexão prolongada no tempo desen
volve para além das primeiras previsões. O mais surpreendente é que estes 
três capítulos não estão sobrecarregados de nenhuma rasura, o que se supõe 
que antes de terem sido escritos, as frases tinham sido claramente pensadas. 
Quanto a saber-se em que época essas linhas foram redigidas, nada permite 
afirmá-lo. A única coisa que se constata de acordo com a homogeneidade da 
escrita, é que todo o texto, com excepção do capítulo sobre a escrita, está 
escrito no mesmo tempo, certamente sem intervalos de semanas ou de meses. 
Trata-se portanto de uma época em que o Fundador estava decidido a fixar 
definitivamente a Regra, talvez nunca antes de 1836.
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Compilação de passagens da Sagrada Escritura

aos R. X. 10 . Corde enim creditur ad justitiam; ore autem confessio fit ad saiu- 
tem.

Estatutos da Sociedade dos Irmãos de Maria.

Regras e Estatutos dos Irmãos de Maria.

Art. Io
Os irmãos de Maria têm por objecto a instrução primária. Ensinam a lei

tura, a escrita, o cálculo, os princípios da gramática francesa, o canto da 
Igreja, a História Sagrada e a geometria. Adoptam no ensino o novo método. 
Combinam com as câmaras os meios para sobreviverem de maneira honesta e 
pouco onerosa.

Art. 2.°
Depois de um noviciado de 2 anos, se tiverem 18 anos completos, fazem 

votos simples dos quais podem ser dispensados.

Art. 3.°
Se um irmão deixa a Sociedade ou se é expulso dela, o que só poderá 

acontecer por má conduta, a Sociedade entregar-lhc-á o que trouxe, feita a 
dedução dos gastos do Noviciado e dos outros gastos extraordinários que 
teria feito à casa.

Art. 4o
A Sociedade dos pequenos irmãos de Maria será governada por um Su

perior Geral que será nomeado por apenas 3 anos, mas no fim deste termo, 
poderá continuar; será nomeado com a maioria absoluta de votos pelos supe
riores de casas particulares que serão convocados para este fim por... e que se 
reunirão na casa Mãe ao menos em número de seis.
Os irmãos professos que moram na dita casa terão também voz deliberativa.

Esta eleição será presidida pelo ordinário ou pelo seu delegado até que o 
Papa decida o contrário. Se os irmãos não se puderem reunir cm número de 
seis pelo menos, para eleger um Superior Geral (pelo menos), a eleição per
tencerá ao ordinário ou como dissemos ao superior geral de toda a Sociedade 
de Maria.

O superior [palavra ilegível] será sacerdote ou irmão conforme a necessi
dade e conforme o que for decidido pelo superior geral de toda a Sociedade 
de Maria.
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3.03 CADERNO DE PROVAS

Art. 5°
O superior geral elegerá um director - dos irmãos - e um mestre de no

viços que fará aprovar pela assembléia antes de se dispersar.

Art. 6.°
Cada casa da congregação será governada por um superior particular sob 

a dependência do Superior Geral que poderá nomeá-lo ou revogá-lo à vonta
de, depois de entretanto ter pedido o parecer do seu conselho.

Art. 7.°
Um irmão não poderá ser nomeado superior de uma casa se não tiver 

feito profissão.

Art. 8.°
O objectivo da congregação dos irmãos é ainda de erigir casas de pro

vidência ou de refúgio para os jovens arrependidos de suas desordens ou ex
postos a nelas recair.

Art. 9.°
Só se dão irmãos às câmaras após o pedido dos Srs. párocos ou dos Srs. 

presidentes das câmaras de acordo com o Sr. pároco que tratará deste pedido 
com eles.

Art. 10.°
Qualquer câmara que pedir irmãos, obrigar-se-á :
l .° a pagar anualmente 400 por cada irmão e os gastos de viagem;
2°a fornecer um alojamento suficiente para as aulas e para a residência 

dos irmãos e tudo o que está ao uso nas aulas.
3o a fornecer um mobiliário de 1.000 para dois irmãos, de 1.500 para 3 e 

assim por diante.

Art. 11
Um irmão nunca ficará só numa residência, mas poder-se-á, por motivo da 

proximidade dos lugares, enviar-lhe um irmão de outro estabelecimento vizinho.

Art. 12
Os irmãos poderão algumas vezes (estar) ser encarregados de receber as retri
buições (dos meses) junto dos pais depois de se ter fixado o preço.

Art. 13
Os irmãos não receberão nenhum dom pessoal e não comerão nunca nada 
fora de casa, apesar dos pedidos e rogos que lhe possam ser feitos.
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Art. 14
Os irmãos e os seus alunos terão um lugar gratuito na igreja e os senhores 

párocos fornecer-lhes-ão bancos.

Art. 15
Nos casos em que os irmãos possam ajudar no canto, eles o farão dos seus lu
gares, sem se separarem dos seus alunos.

Art. 16
Após 3 anos de exercício numa câmara o mobiliário pertence aos irmãos que 
o levarão se vieram a ser expulsos ou a lhes recusarem o que tinha sido pro
metido.

Art. 17
O superior da sociedade dos irmãos reserva-se o direito de transferir um 
irmão quando julgar conveniente e vantajoso.

Art. 18
Em cada distrito o Superior Geral dos irmãos nomeará um Grande Reitor que 
vigiará sobre a boa ordem das casas da sua dependência e informará o Supe
rior Geral, todos os meses, sobre o estado das coisas dos estabelecimentos 
que estão sob a sua inspecção.

Art. 19
Não será permitido aos Irmãos Maristas estudar e ensinar latim.

Vivam Jesus, Maria, S. José

Regulamento dos Irmãos de Maria

Qui regulae vivit Deo vivit.
Quem vive segundo uma regra, vive segundo Deus.
Da estima que é preciso ter pelos exercícios da regra.
Devem ser preferidos a qualquer outro. Aqueles que Deus, por uma mi

sericórdia infinita (Deus) retirou do mundo para os fazer andar pelos ca
minhos da religião, devem estar persuadidos que (a sua vida) deve ser uma 
prática contínua de virtude e que todos os seus momentos devem estar cheios 
de boas obras.
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Embora todas as acções de piedade possam conduzi-los a Deus, conce
berão, entretanto, (desde o princípio) uma afeição toda particular pelos 
exercícios da regra como aqueles a quem Deus ligou principalmente a sua 
santificação e que têm mais relação com a vocação à qual Deus os chamou. 
Preferi-los-ão a qualquer outro, embora (pequenos) eles lhes pareçam menos 
perfeitos.

Por mais santas que sejam as outras práticas de virtude, tem-se sempre 
motivo de dúvida se Deus as pede; mas tem-se sempre a garantia que a sua 
vontade é que se pratiquem os deveres da sua vocação.

Os irmãos de Maria ligar-se-ão, portanto, com toda a exactidão possível, a 
tudo o que lhes é prescrito pela sua regra, não apenas de uma maneira geral, 
mas ainda (de uma maneira) bem circunstanciada, em relação ao tempo, ao 
lugar e à maneira como a regra o prescreve, porque por boa que seja uma 
acção, a falta de uma única circunstância pode torná-la defeituosa e imperfeita.

Nenhuma observância lhes parecerá pequena, até mesmo uma inclinação 
de cabeça; com efeito, tudo é grande no serviço de Deus que a prescreve e 
que a recompensa. Deduz-se deste princípio que não se devem cumprir as 
suas acções de uma maneira superficial e levianamente, mas pôr nisso todo o 
cuidado e toda a aplicação que merece uma acção que Deus ordena e pela 
qual quer ser glorificado mesmo que não fosse senão virar um folheto.

Ter-se-á uma preferência particular pelos exercícios que se fazem em 
comum e logo que algum sinal para aí chamar, deixar-se-á tudo (a menos que 
alguma ordem particular não permita) a fim de se encontrar mais perfeita- 
mente aquele que prometeu encontrar-se no meio daqueles que estão reuni
dos em seu nome.

Haec est via, ambulate in ea et non (Is XXX, 21) declinetis neque ad dex- 
teram, neque ad sinistram (Jos XXIII, 6).

Eis o caminho, caminhai por ele sem vos desviardes nem para a direita, 
nem para a esquerda. (Custodite leges meas atque judicia quae faciens homo 
vivet in eis.) Guardai as minhas leis e os meus regulamentos; quem os obser
var, encontrará a vida.

Do levantar

Ao sinal do levantar, far-se-á o sinal da cruz e dir-se-á : Meu Deus, adoro- 
vos, agradeço-vos e entrego-me todo a vós; Senhor Jesus, que eu seja todo 
vosso e todo segundo o vosso coração.

E muito importante levantar-se ao primeiro sinal pensando no Salvador 
Jesus, em Maria, São José, no bom Anjo da Guarda e no santo patrono; agra
decer-lhes o cuidado que tiveram connosco durante o sono; tomar-se-ão, mo
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destamente as roupas dizendo: Revesti-me, ó adorável Trindade, do homem 
novo que foi criado segundo Deus no estado de justiça e de santidade; vivam 
Jesus, Maria, São José.

Em seguida, continuando a vestir-se, pensar-se-á no assunto da medi
tação.

Logo que se estiver vestido e que tudo se arrumou junto da cama, vai-se 
para a capela para adorar o SS. Sacramento. Aprender-se-ão com um grande 
cuidado as regras que se devem seguir na meditação para se ocupar útil e fa
cilmente neste santo exercício que é tão necessário à santificação; eis um resu
mo. 1

1 Na margem direita: Às 4h45min a meditação. Cf. na regra, método de meditação, 
p. 67. Se não se pôde fazer a meditação com a comunidade, pedir ao superior a permissão 
de fazê-la no momento conveniente.

Para se estar bem disposto a fazer a meditação é preciso ficar na presença 
de Deus; mortificar as paixões e os sentidos a fim de que o espírito esteja sem
pre pronto a unir-se a Deus, conservando-se sempre perto dele, de outro 
modo, ter-se-ão muitas dificuldades e pcrder-se-á muito tempo quando se qui
ser ficar recolhido para meditar. Os padres espirituais chamam a esta contínua 
presença de Deus a preparação remota da meditação.

A meditação tem três partes: a preparação, a contemplação c a conclu
são.

Na preparação é preciso fazer três coisas: a 1.“ colocar-se na presença de 
Deus; a 2.“ implorar o seu auxílio e as suas luzes; a 3." propor-se o assunto 
sobre o que se quer meditar.

Na contemplação é preciso fazer três coisas: a primeira considerar e pe
netrar bem nas verdades que foram propostas; a segunda comover o coração 
com santos afectos; a terceira tomar fortes resoluções de praticar o bem ou de 
corrigir o mal sobre o qual se meditou.

Na conclusão é preciso fazer ainda três coisas: l.“ agradecer a Deus as 
graças que nos concedeu na oração; 2.“ oferecer a Deus os nossos afectos e os 
nossos bons propósitos; 3.“ pedir a Deus a graça de praticar as boas reso
luções que se tomaram na oração.

Depois de estar de joelhos e com recolhimento e só com Deus:
l .° Fareis um acto de fé pelo qual vos convencereis fortemente que Deus 

está presente em vós e que pertenceis totalmente a Ele.
2 .° Reconhecei-vos indignos de comparecer diante da sua majestade divi

na por causa dos vossos pecados e das vossas misérias e que sois, por vós mes
mos incapazes de ter um bom pensamento; rezai para que Ele vos perdoe e 
vos conceda todas as luzes e as graças que são necessárias para bem fazer a 
vossa oração.

116



3.03 CADERNO DE PROVAS

3 .° Preparareis o vosso espírito para o assunto da meditação e se não vos 
lembrardes dele, relê-lo-eis e depois disso passareis à segunda parte da vossa 
oração.

Procurareis a seguir que o vosso espírito conserve bem e examine as cir
cunstâncias do assunto que tomastes e reflectireis sobre ele até que o tenhais 
saboreado.

Em segundo lugar, após estas considerações produzireis bons movimen
tos no vosso coração e santos afectos que levarão a vossa vontade ao amor e à 
prática do bem, ou ao ódio e à fuga do mal em que tiverdes meditado, depois 
de estardes bem animados com estes santos afectos.

Em terceiro lugar tomareis fortes resoluções para seguirdes todos os 
bons sentimentos que recebestes de Deus, propondo-vos em particular de pô- 
los em prática em tal e tal ocasião.

Depois disso passai à terceira parte da vossa meditação que é a conclu
são, na qual:

l .° Dai graças a Deus por todas as luzes, por todos os santos afectos e re
soluções que recebestes da sua bondade.

2 .° Oferecei-lhas com todos os méritos do Seu Filho Jesus, reconhecendo 
que é da sua pura bondade e por estes únicos méritos que todas estas graças 
nos são concedidas.

3 .° Pedir-lhe-eis a graça de cumprir fielmente todas as vossas boas 
afeições e resoluções, lembrando-vos que como vos foi necessário que a graça 
as tenha criado no vosso coração, também é necessário que ela aí as conserve 
e as conduza à prática.

Depois de terdes concluído a vossa meditação pedireis perdão a Deus 
por todas as vossas distracções ou negligências que tiverdes notado e, a seguir, 
retereis na vossa memória dois ou três dos melhores pensamentos ou reso
luções que Deus vos tiver inspirado que vos servirão como ramalhete espiri
tual que pelo seu agradável odor perfumará a vossa alma.

Não se empregará senão um quarto de hora, tanto para os três actos da 
preparação como para os três da conclusão; o resto do tempo, empregar-se-á 
nas considerações, nas resoluções que são as principais e as mais proveitosas 
ocupações de toda a oração.

Procurar-se-á, após a oração, conservar cuidadosamente na alma todos os 
bons sentimentos que Deus nela tiver incutido e tomar-se-á cuidado de não se 
dissipar e procurar-se-á estar sempre ocupado interiormente com a presença 
de Deus e de praticar fielmente as boas resoluções que se tiverem tomado; de 
outro modo abusar-se-á da oração e da meditação c, como diz o profeta, tor- 
nar-se-á a pecar.

A meditação será precedida da oração da manhã. Deve reinar um grande 
recolhimento desde que se escolheu o assunto da meditação até ao dia seguin
te, após a meditação.
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Maneira de ouvir a Santa Missa

l .° Colocai-vos na santa presença de Deus, reconhecei a vossa indignidade e 
pedi perdão das vossas faltas.

2 ° Desde que o sacerdote está no altar até ao Evangelho inclusive, conside
rai a vinda e a vida de Nosso Senhor com uma reflexão simples e geral.

3 .° Desde o Evangelho até ao Credo, considerai a pregação de Nosso 
Senhor; confirmai que quereis viver e morrer na fé e obediência à Santa 
Igreja Católica.

4 .° Desde o Credo até ao Pater, afeiçoai-vos aos mistérios da morte e paixão 
de nosso Salvador que estão actualmente representados no santo sacrifí
cio que oferecereis em união com o sacerdote e todo o povo a Deus Pai, 
em sua honra e para a nossa salvação.

5 .° Desde o Pater até à comunhão, desejareis ardentemente estar unidos para 
sempre por um amor eterno com Deus.

6 .° Desde a comunhão até ao fim, agradecei à divina majestade pela encar
nação, vida, paixão e pelo amor que nos testemunha neste sacrifício, ro
gando-lhe com instância que sempre seja propícia para convosco, a sua 
sociedade, os vossos pais e amigos e para com toda a Igreja; em seguida, 
humilhai-vos de todo o coração e recebei devotamente a bênção que o 
Senhor vos dá pelo ministério do sacerdote.

Do ofício e das orações vocais

Ter-se-á um grande respeito e uma grande estima pela oração vocal e 
pelo ofício pensando que o próprio Jesus Cristo rezou muitas vezes e nos en
sinou a rezar vocalmente, principalmente quando nos ensinou a oração domi
nical. Ele também cantou os louvores de Deus, seu Pai; os Anjos e os Santos 
cantam também com Ele no Céu. O Espírito Santo que governa a Igreja sobre 
a terra incita todos os fiéis a rezar vocalmente e a cantar cânticos de louvor ao 
Senhor. Deve-se ir, portanto, para o ofício e para as outras orações vocais com 
grande respeito pensando que ides unir-vos a Jesus Cristo, aos Anjos e aos 
Santos e a toda a Igreja para glorificar o vosso Deus com eles (tende cuidado 
de não ir a ele sem boas disposições).

Antes de começar a vossa oração, colocai-vos na presença de Deus, pe
dindo-lhe com grande humildade e confiança que vos conceda a graça de 
rezar bem; invocai o Espírito Santo; em seguida introduzi-vos no Coração de 
Jesus como num oratório; uni as vossas intenções e as vossas orações às d ‘Ele, 
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e às dos Anjos, dos Santos e de toda a Igreja; rezai e cantai com eles, pensan
do sempre na grandeza de Deus; ao rezardes, pensai que a sua grandeza faz 
tremer os poderes do céu e da terra.

Durante a oração, conservai uma grande modéstia interior e exterior, não 
permitindo ao vosso espírito nenhum devaneio, nem ao vosso corpo nenhuma 
atitude de imodéstia.

Tende cuidado de pronunciar distinta e pausadamente todas as palavras 
que pronunciardes no caso de as compreenderdes; se não as compreenderdes 
uni o vosso espírito somente a Deus a quem rezais e glorificais; Ele escuta 
com prazer o que (não compreendeis) lhe dizeis porque é o seu Espírito que 
põe na vossa boca o que pronunciais.

Quando pronunciardes os santos nomes de Jesus e de Maria, ou quando 
disserdes o Gloria Patri, etc... fareis uma inclinação com a cabeça.

Lembrai-vos que, conforme uma visão de um Padre do deserto, os anjos 
escrevem com letras de ouro ou de prata, com tinta ou com água as palavras 
das nossas orações conforme a devoção e atenção que se tiver.

Depois da oração agradecei a Deus de vos ter permitido rezar.

A escrita

[este pequeno capítulo foi acrescentado posteriormente, e de
pois riscado em diagonal.]

Escrever-se-á decentemente e se for preciso algum modelo não se assi
nará. Ver a conduta dos irmãos, pág. 61.

Às 7h50min vão todos ao dormitório fazer a cama, arrumar e limpar tudo 
o que está ao uso de cada um. O silêncio (deve) não deve ser interrompido e 
não se sai do dormitório sem ordem.

(acrescentado depois:) ter-se-á o cuidado de não extraviar os objectos que se 
puseram nos dormitórios p. = mas [quando] serão postos no seu lugar. Não se 
deve deslocar os objectos que se foram postos nos dormitórios a serviço da 
limpeza, tais como escovas e outros, mas logo depois de ter-se servido...

Às 8h café ou pequeno almoço.

A refeição

Oferecer-se-á esta acção a Deus, fazendo-a por um motivo de obediência 
e puro amor e não por sensualidade. Lembrai-vos das refeições de Jesus e de 
Maria; pensai que há muitos pobres que não têm nada para comer.
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Vai-se para o refeitório dois a dois e em silêncio; ao passar diante do 
crucifixo faz-se uma inclinação com a cabeça e depois cada um vai para o 
seu lugar; fica-se voltado para o crucifico até ao Benedicite. Cada um ficará 
sentado à mesa, não deitando nada para o chão e deixando-se servir apenas 
conforme o seu apetite. Deve-se assistir à bênção da mesa com uma grande 
modéstia, desejando o banquete eterno no qual o próprio Deus será o nosso 
alimento. Deve reinar silêncio em toda a refeição, como também a modéstia 
e a temperança no comer. Saborear a Deus no gosto dos alimentos e no fel 
da paixão nos que estiverem pouco ou mal condimentados; fazer alguma 
mortificação; escutar atentamente a leitura, à mesa. Depois dar graças a 
Deus com respeito e atenção; consagrar-lhe as forças que se retomaram com 
os alimentos que Deus nos dá. Abster-se de qualquer conversa sobre o que 
foi servido.

Trabalhos manuais

Cada um procurará dirigir-se prontamente para o seu trabalho aceitan
do-o como Adão o aceitou de Deus depois do seu pecado. O trabalho deve 
ser considerado como aquilo que é na verdade, penoso e humilhante, mo
strando-nos que somos pecadores; pensaremos no trabalho que Jesus e Maria 
suportaram por nosso amor.

l .° Ter-se-á cuidado com os utensílios de que nos servimos (cada um), 
deixando-os, após o trabalho, no lugar designado (deve dar-se a Deus 
toda a glória que daí pudesse provir).

2.°

na margem: almoço ao meio-dia e a seguir visita ao SS. Sacramento.

Os recreios

O recreio é uma ocupação que se deve ter com humildade, como sendo 
prescrita por Deus para aliviar as nossas enfermidades e não para satisfazer os 
desejos desregrados da natureza.

Todos terão o recreio no mesmo lugar. Se o superior disser que se deve 
ter o recreio com tal ou tal pessoa, ter-se-á o cuidado de se conformar com 
isto. Ninguém se deve afastar do lugar designado. Pensar-se-á nas agradáveis 
distracções de Jesus e Maria e procuraremos tornar as nossas semelhantes às 
deles.
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Durante o recreio é preciso ser alegre, calmo, sincero e cordial tanto 
quanto possível. Ponde dc lado qualquer atitude melancólica e sombria; não 
vos junteis com afectação a nenhum irmão de modo preferencial; evitai as gar
galhadas e as expressões de linguagem que empregam as pessoas do mundo; 
evitai sobretudo também, como uma peste, toda espécie de rancor, pequenas 
aversões, palavras de maledicência e de zombaria que possam ofender; numa 
palavra, tudo o que pode ferir, por pouco que seja, a caridade e a conveniên
cia de uma sociedade religiosa.

O pensamento da presença de Deus deve afastar tudo o que poderia des
viar-se da modéstia. A leitura à mesa ou qualquer outra poderia ser assunto 
das conversas, mas tudo isto sem contestação.

Não se falará do que tiver ocorrido nas escolas, a não ser que o assunto 
seja edificante.

Evitar-se-á de levar para a casa-mãe as pequenas rixas ou outras particu
laridades que teriam acontecido nos estabelecimentos; seria falta de caridade 
e desprezo ao regulamento permitir-se o menor gesto que pudesse ferir al
guém. O Superior será a única pessoa a tomar conhecimento disso. Não se fa
lará da própria terra, nem dos pais, nem daquilo que se foi no mundo; não se 
falará tão pouco de roupas, do comer ou beber, nem de outras necessidades 
corporais.

Depois do recreio pedir-se-á perdão a Deus das faltas que se tiver come
tido e colocar-nos-emos na presença de Deus com muita serenidade e resig
nação.

na margem: à 1 hora cada um se dirige para a sua ocupação; 
às 3 horas aula e às 5 horas aula de canto.

A culpa

Cada um terá o cuidado de acusar-se com sinceridade e humildade e 
com um verdadeiro desejo de se corrigir dos defeitos. A gente não deve pro
curar se (vingar) justificar mesmo quando aquilo de que nos acusam não 
fosse verdadeiro, a não ser que o presidente o solicite. Toda contestação 
seria contra o espírito de humildade e de religião. Aquele que tem qualquer 
coisa a observar, deve evitar de falar daquilo que poderia dizer-lhe pessoal
mente respeito.
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A obediência

Imitação de N.S.J.C. livro I, cap. II
E qualquer coisa de muito importante viver sob a dependência de um su

perior, na obediência e não depender de si mesmo. E mais seguro obedecer, 
do que mandar.

Alguns obedecem mais por necessidade do que por amor; estão sempre 
descontentes e a murmurar. Nunca possuirão a liberdade de espírito a menos 
que se submetam de todo o coração à causa de Deus.

( Ide aonde quiserdes, não encontrareis descanso senão na humilde sub
missão à vontade de um superior.

Livro III - Cap. 113 - de facto C. 13 )>

Meu filho, aquele que procura fugir da obediência, foge da graça. O 
amor desordenado que tendes ainda por vós mesmos, eis o que vos faz recear 
de abandonar tudo, sem reserva, à vontade dos outros.

E, por acaso, um enorme esforço, que tu, pó e nada, te submetas ao 
homem por causa de Deus, quando Ele, o Omnipotente, o Altíssimo que tudo 
criou do nada, fez-se o mais humilde e o último de todos, a fim de que a sua 
humildade te ensinasse a vencer o teu orgulho? Pó, aprende a obedecer; 
aprende a humilhar-te; terra e limo, ponde-vos sob os pés de toda a gente. 
Aprende a dominar a tua vontade e a não recusar nenhuma dependência. In
flama-te de zelo contra ti mesmo, e não (desprezes) suportes que o menor or
gulho viva em ti, mas faz-te muito pequeno, tão pequeno que toda a gente 
possa caminha por cima de ti, pisar-te como a lama das praças públicas.

Pecador coberto de ignomínia, que tens tu a censurar nos outros, tu que 
tantas vezes ofendeste a Deus e tantas vezes mereceste o inferno?

Direcção de consciência

A direcção de consciência consiste, tanto quanto se pode, em descobrir o 
interior da sua alma e as disposições mais íntimas ao seu superior para dele re
ceber conselhos, estímulos ou salutares admoestações. Não confundir esta 
piedosa prática com a confissão sacramental. Fazendo a direcção de consciên
cia, procura-se menos declarar o número e as circunstâncias das faltas do que 
procurar a causa com o auxílio do superior; deve-se igualmente participar o 
bem e o mal, isto é, as boas e más inclinações a fim de receber os conselhos 
oportunos conforme a necessidade da sua alma.

no alto da página: R. X. , 13. Omnis enim quicumque invocaverit nomen 
Domini, salvus erit.
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3.03 CADERNO DE PROVAS

Eis os principais pontos desta direcção :

l.° Gostais da vossa vocação ? Procurais as virtudes dela ?
2 .° Tendes tentações ? Quais são ? Como é que resistis ?
3 .° Quais as mortificações e penitências extraordinárias que praticais ou fa

zeis ?
4 .° Observais a regra em todos os pontos? Até nos que encontrais minucio

sos?
5 .° Sois fiéis, habitualmente, às resoluções que tomais nas vossas medi

tações?
6 .° Aproximais-vos regularmente dos sacramentos ?
7 .° Amais igualmente todos os vossos irmãos ?
8 .° Obedeceis sempre com alegria, sem repugnância e sem murmurar contra 

os vossos superiores ?
9 .° Dais a aula com alegria e com zelo? Seguis exactamente a regra da aula? 

Não vos mostrais familiares demais com os vossos alunos? Elevais, de 
quando em vez, o vosso coração para Deus?

10 .° Os irmãos considerarão a direcção de consciência como um dos mais ex
celentes meios para atingir a perfeição. Fá-la-ão com zelo e com grande 
abertura de coração.

11 . Este acto deve-se fazer com humildade, piedade e obediência. Depois 
não se deve falar dela com os outros irmãos, nem que fosse para os edi- 
ficar.

O Irmão Reitor

l.° O irmão Reitor representa Jesus Cristo, o Soberano Pastor das almas, na 
paróquia para a qual é enviado; os outros irmãos estão subordinados a 
ele e prestam-lhe obediência como ao próprio Jesus Cristo.

2 .° Se surgir qualquer problema entre ele e os seus inferiores, o que Deus 
não permita, recorrer-se-á ao Superior da Sociedade a fim de que ele 
concilie tudo com os seus conselhos. Entretanto, o inferior submeter-se- 
á, esperando que o Superior responda por escrito ou de viva voz.

Virai a página referente ao artigo do irmão Reitor.
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3 .° Não devemos dar ouvidos às conversas mundanas e não nos imiscuir em 
assuntos de outrem. - este artigo foi riscado -

3 .° [sic] Depois do ofício, o irmão Reitor ou um ou outro irmão por sua in
cumbência fará, de tempos a tempos, alguma reflexão sobre o Evangelho 
que se tiver lido.

4 .° O irmão Reitor como superior, em cada estabelecimento, deve observar 
tudo e ver se tudo se faz conforme a regra e a vontade de Deus.

5 .° O irmão Reitor obrigará o cozinheiro a vestir sempre um avental ao co
zinhar.

6 .° O Reitor de cada lugar dá um pequeno regulamento ao irmão cozinheiro 
e organizará o seu tempo para que possa assistir a uma boa parte da aula.

7 .° Quando um irmão for visitar qualquer estabelecimento da região levará 
sempre um bilhete do irmão Reitor; se for mais longe precisará de um 
bilhete do Superior.

8 .° O irmão Reitor deve tomar nota das autorizações que tem ao partir para 
qualquer estabelecimento.

9 .° Só o irmão Reitor é que deve fechar e selar as cartas que são enviadas de 
um estabelecimento.

10 .° E o irmão Reitor que deve explicar aos pais que ...

11 . O irmão Reitor deve fazer todos os esforços para formar à virtude e à 
ciência os irmãos que lhe são confiados.

12 . Os irmãos Reitores de cada estabelecimento escreverão cada dois meses 
ao irmão Superior. Os outros irmãos escreverão cada quatro meses, a 
menos que o Superior tenha visitado o estabelecimento neste intervalo.

13 . As cartas escritas ao irmão Reitor não devem ser abertas pelos outros 
irmãos, a menos que sejam dirigidas em geral aos irmãos deste estabeleci
mento.

14 . O irmão Reitor também não abrirá nenhuma carta dirigida a um irmão; 
se, por inadvcrtência ou porque não conheceu a letra, ele vier a abri-la 
cessará de (ler) a ler logo que se der conta que a carta é escrita pelo Su
perior.

15 .0 irmão Reitor fará repetir a meditação aos irmãos, algumas vezes.

16 .

- os artigos 11 a 16 acima estão escritos na margem da direita -
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3.03 CADERNO DE PROVAS

O Grande Reit[or]

l .° Em cada região ou distrito existe um grande Reitor que fiscaliza os esta
belecimentos que lhe estão designados. Os irmãos da sua dependência comu
nicam-lhe tudo o que se passa no respectivo estabelecimento, seja relativo ao 
espiritual, seja relativo ao temporal.

2 .° O irmão Grande Reitor deve escolher um dia em que possa encontrar-se 
com os alunos do estabelecimento que visita. Começará a ver como é que o 
irmão Reitor dá a aula. Se está tudo em ordem, se o catecismo é bem estudado 
e se os cadernos estão limpos.

Depois passará à aula dos pequenos; perguntar-lhes-á se sabem fazer o 
sinal da cruz e se respondem bem ao catecismo; pedirá o livro das contas; ve
rificará se o mobiliário está em bom estado e se nada se deteriora por ne
gligência dos irmãos.

Como receber os pais

Algumas vezes é muito necessário contactar com os pais dos alunos.

l .° Ao falardes com os pais elevai o vosso coração para Deus, dizendo-lhe: 
“Senhor, falai por mim sobre o que vos agrada e pode contribuir para a vossa 
glória”; depois disto dizei o que vos parecer necessário.

2 .° Há casos em que é muito importante de contactar os pais de certos alu
nos para uma compreensão mútua. E preciso deixar sempre perceber aos pais 
que os seus filhos deixam a desejar, mas que com a colaboração de ambas as 
partes tudo será superado.

Um irmão prudente e cheio do espírito de Deus não ficará atrapalhado 
nestas circunstâncias.
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VJ.M.J.
Responsáveis da casa-mãe

l.° Sup.........
2.° Suplente porteiro
3.° Ecónomo supervisor
4.° Suplente enfermeiro
5.° Visitador suplente
6.° Director da aula dos irmãos mestre de noviços
7.° Regulamentário alfaiate

5.° Inspector Geral roupeiro
6.° Suplente
7.° Regulamentário
8.° Suplente
9.° Bibliotecário 1° ir. assistente
10. Lampadário 2° ir. procurador
11. Sacristão 3o ir. Visitador
12. Suplente 4° ir. Mestre de noviços
13. Cozinheiro 5o ir. Regulamentário
14. Padeiro 6o ir. <formador de nov>
Mestre
15. Jardineiro 7o ir. Mestre dos noviços

8o ir. director dos noviços

irmãos prepostos

l.° ir. Assistente 1° Porteiro
2.° ir. Procurador 2o Enfermeiro
3.° ir. Visitador 3 o Sacristão
4.° ir. Regulamentário 4o Cozinheiro
5.° ir. Mestre 5o Jardineiro
6.° ir. Director dos noviços 6o Padeiro
7.° ir. Supervisor dos trab. 7o (Mestre) Alfaiate

8o (Mestre) Roupeiro

Depois disto as páginas 36 a 42 estão preenchidas com outra escrita, excepto o que segue/
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3.03 CADERNO DE PROVAS

Regulamento do dia

l .° Levantar às 4 horas no verão e no inverno às cinco.
2 .° Às 4h25min começa a meditação.
3 .° Às 5h ...

o caderno acaba com esta página escrita pelo Pe. Champagnat/

Santo hábito

l .° Jean Antoine Vernay
2 .° Barthelemy Serpinet
3 .° Eugene Simon Petit
4 .° Joseph Croset
5 .° Jacques Reymon
6 .°
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3.04 LIVRO DE REGRA

3.04
LIVRO DE REGRA

Conforme o original autógrafo, em AFM, 132.5 
Formato 17 x 22, 40 páginas mais a capa.

O texto está escrito nas páginas pares, excepto uma ou outra; 
trata-se portanto sem dúvida de um acréscimo posterior.

E o único dos Cadernos de M. Champagnat que seja verdadeiramente 
homogêneo, contendo apenas uma Regra e completamente redigido pelo seu 
próprio punho.

Este documento, entretanto, não deixa de nos apresentar problemas.
Constata-se primeiramente que não faz nenhuma menção das escolas, do 

apostolado dos Irmãos. Pelo contrário, as obrigações da vida religiosa como 
tal, são bastante pormenorizadas.

Além disso, a sua composição diferencia-se nitidamente da dos textos 
precedentes. Trata-se ainda de uma versão para os Noviços? Será o fruto de 
uma época em que o Fundador teria querido pôr muito em relevo o carácter 
da vida religiosa, deixando em segundo plano a vida apostólica? Ou então jul
garia separar as Regras do que ele chama Estatutos como se vê no caderno 
acima? As primeiras seriam então para o uso interno, enquanto que as segun
das dariam a imagem exterior da congregação que ele quer fazer autorizar 
pelo governo? Nada autoriza a responder a estas questões.

Ainda se verifica que nem o texto manuscrito chamado de Saint-Sauveur 
que parece ser o que os Irmãos seguiam provisoriamente, nem o texto defini
tivo impresso cm 1837, não reproduzem a maneira de ser deste. Sem querer 
procurar as fontes deste texto, sem dúvida numerosas e que somente o estudo 
aprofundado poderá descobrir, revela-nos assim mesmo a espiritualidade de 
M.Champagnat com que ele tencionava marcar a sua obra.
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Regra dos Pequenos Irmãos de Maria

l .° A ordem conduz a Deus, diz Santo Agostinho, e a perfeição de um reli
gioso depende da fidelidade com que ele cumpre o seu regulamento sem o 
qual ele muito trabalha e nada faz de bom, ao passo que observando exacta- 
mente a regra todos os dias, fará uma espécie de penitência como que imper
ceptível, mas muito meritória aos olhos de Deus.

Qw/ regulae vivit, Deo vivit.

------- ------- em página ímpar
2 .° E absolutamente necessário que os Irmãos deste instituto tomem por 
base da sua regularidade o que diz Santo Agostinho no início da sua regra, 
que os que estão numa comunidade devem antes de mais, amar a Deus e em 
seguida o próximo, porque estes dois mandamentos são os que nos são dados 
principalmente por Deus e porque a regularidade, qualquer que ela seja, se 
for separada destes dois mandamentos, é muito inútil para a salvação, visto 
que ela não está estabelecida nas comunidades senão para dar, aos que nela 
vivem, mais facilidade para observar com exactidão os mandamentos de Deus 
aos quais têm relação as regras das casas religiosas.
3 .° Os Irmãos terão, portanto, uma estima toda particular por tudo o que 
diz respeito à regularidade por pouco importante que pareça; considerando-a 
como sendo para eles o meio poderoso de santificação; porque é nisso que en
contram o principal auxílio para os fazer cumprir os mandamentos de Deus e 
o principal apoio contra todas as tentações do demônio por mais violentas 
que sejam, e porque Deus lhes concede particularmente as suas graças.

4 .° A regularidade é o primeiro apoio das comunidades; fá-las irresistíveis 
enquanto nela existir. Nesta perspectiva os Irmãos devem preferir as regras e 
as práticas do seu instituto a todas as outras práticas por mais santas que pa
reçam em si mesmas, a menos que sejam mandamentos de Deus ou da Igreja.

-------------- fim da página ímpar.

Capítulo primeiro

Finalidade do instituto dos irmãos maristas.

Os irmãos de Maria dão aula nas escolas primárias; ensinam o catecismo, 
a leitura, a escrita, o cálculo, as primeiras noções de gramática francesa, o 
canto da Igreja e a História Sagrada; esforçam-se, numa palavra, a formar 
bons cristãos.
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3.04 LIVRO DE REGRA

Para alcançarem este fim, é absolutamente necessário que os que perten
cem a este instituto tenham o espírito desta instituição, isto é, um grande de
sejo de educar as crianças no temor de Deus, e de as ajudar a conservar a sua 
inocência, (ou) a recuperá-la se tiverem a infelicidade de a perder, e de lhes 
inspirar o maior horror ao pecado desonesto e de tudo o que pode embaciar o 
brilho da santa virtude da castidade.

Capítulo segundo

Espírito de comunidade que deve reinar neste instituto.

Conservar-se-á um verdadeiro espírito de comunidade. Todos os exercícios 
aí se farão em comum; ninguém se dispensará deles sem uma razão muito grave.

O irmão mestre de noviços poderá ter um gabinete para escrever....
Os dormitórios serão comuns. Toda a gente comerá no mesmo (dormitó

rio) refeitório e todos se reunirão no mesmo lugar.

Capítulo terceiro

Dos exercícios de piedade

Considerar-se-á a oração como o primeiro e o principal exercício do dia e 
o mais capaz de atrair as bênçãos do Senhor; nunca ninguém se dispensará 
dele por qualquer razão que seja. Se acontecesse, por qualquer razão impera
tiva, que um irmão ou um noviço não pudesse fazer a sua oração com a comu
nidade, pediria ao superior ou àquele que preside por mandato seu, o mo
mento em que poderia fazê-la. Procederá de igual modo para todos os outros 
exercícios de piedade.

Tomar-se-ão todos os cuidados possíveis para adquirir e conservar o espí
rito de oração; até mesmo se poderá solicitar a autorização para passar algum 
tempo no noviciado para aí se exercitar na oração.

O superior poderá, quando julgar oportuno, enviar um irmão ao novicia
do e pelo tempo que ele desejar.

6 .° [sic] Recitar-se-á todos os dias o ofício parvo da SS. Virgem para atrair a 
sua protecção e a de S. José, padroeiro secundário, sobre o Instituto e sobre 
as crianças confiadas às nossas escolas.

7 .° Aqueles que não puderem recitá-lo, seja porque não sabem ler, ou seja 
porque estão de viagem, recitarão três terços além daquele que se deve recitar 
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por regra: um pelas matinas e laudes, um pelas horas menores e outro pelas 
vésperas e completas.

8 .° Ter-se-á uma afeição particular pela Sagrada Comunhão; ninguém se di
spensará dela, a não ser com o parecer do seu confessor.

9 .° O superior poderá, quando julgar bom, privá-los da comunhão.

10 .° Receber-se-á a sagrada comunhão duas vezes por semana: no domingo e 
na 5.a- feira ou no domingo e no dia de uma festa que não caia numa 2.a- feira 
ou num sábado. Nesse caso a comunhão receber-se-á na 5.a- feira.

11 . O superior poderá autorizar a fazê-la mais frequentemente. A comunhão 
de 5.a- feira ou da festa far-se-á para pedir pelas necessidades em geral da so
ciedade.

12 . Comungar-se-á em todas as festas da SS. Virgem, de S. José, de Sant'Ana, 
de S. Joaquim, dos Santos Anjos da Guarda, de S. Pedro, de S. Paulo, de S. 
Luís de Gonzaga e de Santo Estanislau.

13 . A acção de graças e a preparação durarão tanto quanto possível vinte e 
cinco minutos.

14 . A confissão far-se-á tanto quanto possível todos os oito dias sem pertur
bar nada a ordem das aulas.

15 . Todos os dias recitar-se-á o terço. Se alguém não puder recitá-lo com a 
comunidade, pedirá autorização ao superior ou a quem o substituir para re
citá-lo em outro momento.

16 . Todas as vezes que se sair de casa ou a ela se regressar, far-se-á uma pe
quena visita ao SS. Sacramento.

17 . Quem cometer alguma leviandade seja ao recitar o santo ofício, seja cum
prindo algum outro exercício de piedade...

18 . Far-se-á todos os anos o mês de Maria tanto quanto possível com os alu
nos.

19 . Não se fará nenhuma peregrinação. Se alguém se tiver comprometido 
por voto a fazer alguma, terá cuidado de cumpri-la antes de ser recebido no 
instituto.
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Capítulo quarto

Da mortificação

l .° Observar-se-á a abstinência e o jejum prescritos pela Igreja.

2 .° Jejuar-se-á também (nos dias ordenados pela Igreja) todos os sábados, 
excepto quando houver uma festa solene da SS. Virgem ou a festa de S. José; 
então o jejum do sábado fica transferido para a vigília da festa.

3 .° Não se jejuará ao sábado quando houver na semana um outro dia de jejum.

4 .° Só se tomará vinho com a autorização do superior que o permitirá quan
do julgar necessário à saúde.

5 .° Não se tomará nenhum licor, nem café.

Capítulo quinto

Maneira como os irmãos devem passar o recreio.

l .° No recreio os irmãos estarão separados dos noviços e nunca se admitirá 
nele pessoas estranhas.

2 .° O recreio passa-se num mesmo lugar.

3 .° Não se falará do que teria acontecido nas casas do instituto a menos que 
o assunto seja edificante e útil.

4 .° Não se falará dos irmãos que estiveram no instituto ou de qualquer 
outro, senão para dizer bem.

5 .° Não se falará da própria terra, nem dos pais, nem daquilo que se tinha 
sido no mundo.

6 .° Não se falará também das necessidades do corpo, como beber, comer, etc.

7 .° Não se criticará, nem se ralhará com ninguém.

8 .° Procurar-se-á não ostentar um semblante severo e muito tristonho; pro
curar-se-á imitar a simplicidade de Jesus e de Maria.
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9 .° Ninguém se afastará do local do recreio sem autorização.

10 .° Não se introduzirá nele um novo jogo.

11 . Raramente alguém ficará sozinho durante os recreios, nunca dois.

12 . Passear-se-á em grupo de três, de quatro, sem se agarrar pelo braço, cada 
um segundo a sua fileira.

13 . Evitar-se-á de se empurrar uns aos outros, o que seria pouco conveniente.

Capítulo quinto [sic]

Da união que deve reinar entre os irmãos.

l .° Os irmãos de Maria terão uns para com os outros um cordial afecto 
como convém aos filhos de Maria.

2 .° As amizades particulares serão completamente banidas da sociedade de 
Maria como sendo a peste de toda a comunidade religiosa.

3 .° Experimentarão um particular prazer em se ajudar mutuamente.

4 .° Quando passarem diante dos seus irmãos, descobrir-se-ão por respeito.

5 .° Falarão sempre entre si de uma maneira respeitosa.

6 .° Não se contradirão por espírito de vaidade, mas saberão ceder por respeito.

7 ° Se algum dos irmãos apresentar alguma sentença que não seja verdadeira 
e que possa ter consequências funestas, os irmãos não o combaterão senão 
pelo seu silêncio, bem convencidos que há apenas o superior ou os que o subs
tituem que têm o direito de repreendê-lo. Aquele, portanto, que tiver ouvido 
um irmão adiantar alguma coisa fora de propósito, terá o cuidado de avisar o 
superior do instituto.

8 .° Procurar-se-á ter igual deferência por um irmão de trabalhos manuais, 
como por um outro que dá aulas e evitar-se-á dizer qualquer coisa que o possa 
ofender.

-página ímpar.
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9 .° Nos exercícios comuns, não se conservará outro lugar senão o da antigui
dade no instituto e aquele que indicar os compromissos contraídos, a menos 
que o superior ou o Reitor Máximo para isso tenham designado um para a 
boa ordem, o que se verificará conforme o espírito desta regra que é (o con
trário) do espírito de vaidade.

----------------- fim da página ímpar

Capítulo sexto

Maneira como os irmãos se devem comportar com as pessoas estranhas.

l .° Não se falará com as pessoas estranhas sem uma autorização expressa do 
superior.

2 .° Honrar-se-ão as pessoas com as quais se deve contactar sem se deixar 
ligar por nenhuma amizade.

3 .° Quebrar-se-ão todos os laços que se tiveram no mundo, até mesmo com 
os pais.

4 .° Quando qualquer irmão for visitado, que isto aconteça muito raramente, 
o superior irá ele próprio ou enviará alguém para lhe fazer companhia e nada 
se fará ou dirá sem a sua presença ou que não seja visto ou ouvido dele a 
menos que o superior tenha mandado de outra maneira.

5 .° Se for uma pessoa de outro sexo que vem visitar algum dos irmãos, ha
verá sempre um irmão que será testemunha de tudo o que se disser ou fizer. 
Se não puder haver ninguém, a porta deve permanecer aberta durante todo o 
tempo da visita.

6 .° Quando os irmãos falarem com as pessoas estranhas, guardarão um pro
fundo silêncio sobre tudo o que diz respeito ao instituto, não fazendo transpa
recer nada para fora e não lhes dizendo em que lugar estão os irmãos, mesmo 
se essas pessoas viessem a perguntar-lhes onde se encontram

--------------sobre página ímpar

a menos que eles não possam fazer de outro modo, não se poderá fornecer 
outras informações a não ser as que estão no prospecto.

--------------fim de página ímpar
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7 .° Não se receberá ninguém em casa para lhe falar, e se alguém os receber, 
responder-se-á honestamente e com poucas palavras ao que for solicitado, 
sem nada mais acrescentar.

8 .° Se alguém na rua apresentar uma carta cujo endereço não pode ler, se Iho 
lerá somente [sem comentários].

9 .° Ninguém se imiscuirá de nenhum assunto temporal, nem mesmo espiri
tual, se não for conforme o espírito do instituto.

10 .° Não se escreverá (nada) nem se copiará nada para as pessoas externas 
sem autorização.

II . Os irmãos não farão nenhuma visita de cortesia, não procurarão nenhu
ma e não retribuirão nenhuma senão raramente.

Capítulo sétimo

Maneira como os irmãos conversos se devem comportar.

l .° Os irmãos conversos poderão sair sozinhos para as necessidades da 
casa.

2 .° Ao regressarem prestarão contas ao superior de tudo o que disseram ou 
fizeram.

3 .” Ocupar-se-ão da escola quando o superior julgar conveniente.

4 .° Vigiarão sobre si mesmos e guardarão profundo silêncio no tempo indi
cado ou falarão em voz baixa e com poucas palavras quando a necessidade o 
exigir.

5 .° Quem abrir a porta terá sempre o cuidado de prevenir o superior antes 
de avisar aquele que aí seria chamado, mesmo tratando-se de parentes próxi
mos que o chamam e aquele que é chamado não se dirigirá à porta antes de 
pedir autorização.

6 .° Servir-se-á à mesa o mais prontamente possível.

7 .° Apenas comunicarão com as pessoas estranhas tanto quanto o seu tra
balho o exigir e o superior permitir.
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Capítulo oitavo

Do trabalho manual: maneira de santificá-lo.

l .° Chegado o momento do trabalho manual cada um se dirigirá para o seu 
trabalho com recolhimento, sem precipitação e em espírito de penitência visto 
que o trabalho faz parte da pena devida ao pecado.

2 .° Ninguém deixará o seu trabalho para ir para o de um outro sem licença e 
sem prevenir quem está encarregado do gênero de trabalho que (nos) está de
signado.

3 .° Reinará o silêncio durante o trabalho até depois do almoço e desde as 
duas horas até ao fim. Se for necessário falar, que se faça em voz tão baixa de 
modo a não perturbar ninguém.

4 ." Se alguém for obrigado a deixar o trabalho por um instante, pedirá auto
rização ao que preside e dir-lhe-á o sítio aonde vai a fim de que se possa justi
ficar se o superior ou o seu representante vierem a verificar a sua falta.

5 .° Não se levará nenhum livro para o trabalho.

6 .° Ninguém se sentará no chão durante todo o tempo do trabalho. Se al
guém precisar de descansar um instante, ficará de pé.

7 .° Tomar-se-á grande cuidado de não quebrar nenhum utensílio e quem 
tiver quebrado algum, não deixará de avisar quem preside, o qual por sua vez 
avisará o superior ou quem o substituir.

8 .° Ter-se-á o cuidado de fazer somente o trabalho que for solicitado.

9 .° Cada um tomará, sem dizer nada, o utensílio que o preposto lhe desig
nar, sem que lhe seja permitido trocá-lo, a não ser que o irmão que preside o 
autorize.

10 .° Sempre se indicará um vice-presidente para todos os gêneros de tra
balho.

11 . Os dois irmãos que presidirem terão grande cuidado para que não se ex
travie nenhum dos instrumentos que lhes forem confiados.

12 . O que preside fará sempre em voz alta a oração da hora.
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13 . Quem estiver doente avisará ou fará avisar quem estiver encarregado do 
trabalho que lhe foi confiado.

14 . Ter-se-á o cuidado de não sujar a roupa; pedir-se-á ao irmão alfaiate 
roupa velha a fim de não estragar a que está ainda boa.

Capítulo nono

Do regulamento do dia.

l .° O levantar será às 4h no verão e no inverno.

2 .° Às 4h20min: oração na sala própria.

3 .° Às 4h50min terminar-se-á a oração.

4 .° Os 10 minutos que precedem as 5h serão ocupados na 2.a, 4.“ e na 6.“- 
feiras na recitação ou explicação do método de oração. No domingo, na 3.a, 
na 5.“ e no sábado, ler-se-ão os Actos dos Apóstolos e as Epístolas.

5 .° Às 5h: a Santa Missa.

6 .° Às 5h30min: o ofício para os que souberem ler e os que não souberem 
dirão juntos o terço.
Ninguém será admitido a dizer o ofício sem ser examinado pelo superior ou 
pelo seu representante.

7 ° Às 6h deve começar sempre aula.

8 .° Às 8h: pequeno almoço; às 8hl5min: trabalho manual.

9 .° Às llh45min: exame particular.

10 .° Ao meio-dia: almoço.

continuação do mesmo capítulo.

12. [sic] Depois do almoço, visita ao SS. Sacramento.

13. A lh: cada um se dirigirá ao trabalho manual como se disse acima, capí
tulo 9.°.
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14. Às 4h exactas começará a aula e será como abaixo se indica.

15. Às 6h (o ofício) a culpa; às 6h30min o ofício, etc.

16. Às 7h30min: o Terço, a oração da noite e a seguir lê-se o assunto da 
oração.

17. Às 9h: deitar.

18. Às 9hl5min: toda a gente deve estar na cama.

Capítulo décimo

Dos exercícios do domingo.

l .° A comunhão geral far-se-á no domingo, etc. como se disse no capítulo 
terceiro.

2 .° Ouvir-se-á como acção de graças (uma outra Missa) se houver outra a se
guir; se não houver outra, proceder-se-á como se disse acima no capítulo terceiro.

3 .° Às 6h recitar-se-á, na sala de exercícios, o ofício, como se disse no capítu
lo 10.°, n. 6.

Capítulo onze

Das refeições e como tomá-las.

l .° Às 8h tomar-se-á a sopa em comum e no refeitório, a não ser que uma 
doença grave não o consinta.

2 .° Tomar-se-á muito cuidado para não deixar cair nada no chão, nem se
quer água.

3 .° Ler-se-á durante as refeições, cada um por sua vez.

4 .° Ao meio-dia comer-se-á uma sopa e duas porções, um pouco de vinho 
misturado com água.

5 .° Ao jantar, a sopa e duas pequenas porções.
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6 .° Aos domingos e dias de jejum, tomar-se-á uma pequena sobremesa ao al
moço se houver alguma fruta da estação.

7 .° No refeitório cada um servirá por sua vez e aquele que tiver servido fará 
o seu exame com os outros que tiverem almoçado (ou jantado) com ele.

8 .° Os irmãos terão sempre o guardanapo diante de si.

--------------- sobre página ímpar

l .° Nós nos lembraremos da bela instrução que Nosso Senhor nos dá pelo 
seu Apóstolo: “Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, 
fazei tudo para a glória de Deus” (1 Cor 10, 31).

2 .° É muito importante, segundo o conselho dos Santos, de jejuar alguns 
momentos para refrear a intemperança da carne e reprimir a impetuosidade 
dos seus desejos. Aliqua mora intempcrantiam cohibentes. Ciem. Alex. pard.

3 .° Não se falará durante a refeição, evitando fazer ruído com o talher e en
quanto se come, não se deve perturbar o leitor, nem quem está ao nosso lado.

4 .° Os serventes terão também muito cuidado para não fazerem ruído ao le
vantarem os pratos, tendo também grande cuidado principalmente em não 
deixar cair nada em cima dos que estão à mesa.

------------------ fim da página ímpar

Capítulo doze

Dos votos

l .° Os irmãos do instituto de Maria farão os votos perpétuos de castidade, 
pobreza, obediência.

2 .° Os irmãos que não tiverem 21 anos completos, só farão os votos por 3 
anos; renová-los-ão anualmente e na mesma época.

3 .° Os irmãos que tiverem 21 anos completos não poderão fazer votos 
(senão por 3 anos) perpétuos se não tiverem feito antes votos de 3 anos.

4 ." Um irmão não será autorizado a fazer votos se não tiver estado 2 anos no 
instituto e se não tiver sido provado no noviciado.
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5 .° Quando um irmão pedir para fazer votos, colher-se-ão informações 
muito exactas (junto) dos irmãos com quem ele tenha vivido e de que maneira 
ele se tem comportado seja na escola, seja no resto dos seus deveres e sobretu
do no cumprimento dos seus deveres espirituais.

6 .° Não se aceitarão os irmãos aos votos perpétuos senão depois de um 
exame muito maduro e também depois de se ter consultado os irmãos reitores 
com quem eles tiveram alguma relação. O superior reunirá os irmãos profes
sos da casa para saber o parecer deles; em seguida serão admitidos ou terão 
um outro tempo de pluralidade de votos.

sobre a última página no verso: Senhor Vigário Vós Vós Jean Louis Jayet
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