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CADERNOS MARISTAS

Aos nossos leitores!

Dobrar o cabo da décima publicação de nossos Cadernos Maristas no 
espaço de dez anos, não é um desempenho! Permitam-me um olhar retros
pectivo sobre a situação, visando ao futuro.

As INFORMAÇÕES, relativamente abundantes quando do primeiro fer
vor, foram se esgotando progressivamente, por falta de matéria, certamente, 
mas também por não ter alguém que disso se encarregasse especialmente, 
porque eu me concentro sobretudo nos DOCUMENTOS. Aliás vocês, por 
certo, estão suficientemente informados de outras maneiras, sem que nossa 
negligência os prejudique. Por isso sentimo-nos à vontade em relação a esse 
ponto do programa.

Quanto aos ESTUDOS, não faltaram nem pelo volume, nem pela varie
dade, nem pela profundidade e seriedade. As vezes, para guardar certo equilí
brio, a publicação de um ou outro artigo foi adiada; que os autores nos per
doem! Visto termos um pesquisador tão ativo quanto eficiente, na pessoa do 
Ir. André LANFREY, é a ele que, mais freqüentemente cedemos a palavra; fe
lizmente, como puderam constatar, não é alimento insípido que nos serve. 
Que isso não impeça nem dispense outros pensadores de partilharem os re
sultados de suas reflexões!

Os DOCUMENTOS seguiram-se num ritmo bastante continuado, tão 
bem que nessas dez publicações pudemos fornecer a totalidade dos Escritos 
do Fundador, afora as Cartas já publicadas. Lembro que desses documentos 
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foram feitas 300 separatas para cada língua. Poderemos, portanto, fazê-los 
brochar em livros, como os das Cartas de que constituem a continuação. As
sim que estiverem disponíveis, informar-lhes-emos.

Em continuação publicaremos os “Escritos do Irmão Francisco”. E de 
algum modo uma nova partida para uma segunda etapa. Nessa ocasião 
pensamos em modificar o plano de nosso itinerário. A lista dos escritos ou 
dos “Carnes do Irmão Francisco”, que encontrarão mais adiante, lhes dá 
uma idéia de seu volume. Além das Cartas já publicadas, e os dez últimos 
carnes contendo toda a sorte de assuntos matemáticos, científicos, medici
nais, etc., serão umas 3.500 páginas manuscritas que lhes compartilhare
mos. A razão de menos de duas páginas manuscritas para uma página im
pressa, teremos cerca de 2.000 páginas a lhes servir cm porções mais ou 
menos espessas. Eis por que tencionamos constituir nossos “Cadernos” sob 
duas formas diferentes e alternadas: números que só contenham “Docu
mentos”; outros que encerrem exclusivamente “Estudos”. Dessa maneira, 
inicialmente, poderemos manter mais ficlmente o ritmo de pelo menos dois 
números anuais. Esperamos também poder esgotar mais rapidamente nos
sa reserva de 2.000 páginas. Além disso, essas páginas de documentos po
derão depois ser mais facilmente reunidas para formar livros. Enfim, esta
remos mais livres para lançar os “Estudos”, assim que estiverem prontos, 
de maneira integral na mesma publicação, não importando seu volume. Is
so não nos impedirá de acrescentar informações, segundo a necessidade, 
em qualquer publicação.

Em vista da publicação dos Escritos do Ir. Francisco, intensificamos sua 
transcrição no computador, porque hoje é preciso passar por aí para chegar 
até o impressor. Quanto a isso, agradeço penhoradamente, em nome de todos 
os leitores e de todo o Instituto, aos Irmãos JEAN-MARIE GIRARDI, de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, LOUIS RICHARD, de Marselha, e JEAN ROUS- 
SON, de Lagny, que prazerosamente empregam seu tempo livre em nos pre
star esse serviço. Se outros quiserem partilhar dessa alegria, basta que se ma
nifestem.

Em outro domínio, o dos Anais do Irmão Avit, concernente às casas, pu
demos contar até hoje com a corajosa pertinácia do Irmão JEAN-FRANÇOIS 
ESCALL1ER. O Senhor quis pagar-lhe a aposentadoria antes dc concluir a 
obra. Talvez tenha previsto cochichar a alguém de revezá-lo.
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COMPLEMENTO A «ORIGINES MARISTES»

Nossas publicações

Aproveito desta comunicação para lembrar-lhes as obras publicadas sob o 
patrocínio da Comissão do Patrimônio do Instituto, e que estão sempre à dis
posição:

Ir. AviT: Annales de 1’Institut (3 volumes)
Ir. AviT: Annales des maisons: da Província dc Saint-Paul Trois-Châtcaux, 

(2 vol.); da la Província d’ Aubenas (1 vol.); (da Província de Bourbonnais: 
em preparação)

Ir. FRANCISCO, Lcttres personnelles (2 volumes)
Ir. G. MlCHEL, Frère François, Gabriel Rivat, 60 ans d’ histoire mariste
Ir. A. DELORME, Frère Hcnri Verges
Ir. A. DELORME, Frère Yvcs Thénoz
Ir. Jos. R.ONZON, Vie de Frère Marie-Nizier Delorme
Ir. Jos. Ronzon, Lettres de Frère Marie-Nizier
Ir. P. ZlND Miscellanées
Ir. A. LANFREY, Une congrégation enseignante, les Frères Maristes de 

1850 à 1904
Mártires Maristas (em espanhol)
Cada Irmão Provincial deve ter recebido, a título de propaganda, um 

exemplar de cada uma dessas obras.

ESCRITOS do Irmão Francisco

5101
5101 .1
5101 .2
5101 .3

Ir. Francisco
Correspondence personnelle
Correspondance administrative
Carnets

5101 .301 Mclanges: Rcflcxions personnelles, Curriculum vitae, Remarques et 
observations, etc., 223 pág., formato 13,5 x 9,5

5101 .302 Notes religieuses: Retraites de 1832 ã 1831; pág. 1 a 310, formato 
13,5 x 9,5

5101 .303 Pensões de retraite: Retraites de 1832 à 1849; pág. 167 a 786, for
mato id.

5101 .304 Pensées de retraite: Retraites de 1850 à 1869; pág. 785 a 1684, for
mato id.
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5101 .305 Notes religieuses; Voyage de Rome; pág. 1 a 232, formato id. Voya- 
ges de Rome, pág. 1-173; Renseignements divers, p. 174-197; Re- 
traite de 1872 à 1880, pág. 198-232

5101 .306 Projets dánstructions: du dimanche 26 aoút 1860 au dimanche 27 
septembre 1875; 262 pág., formato 19 x 14,5

5101 .307 Instructions 1; pág. 1 a 534, formato 17 x 12,5
5101 .308 Instructions 2; pág. 537 a 1275, formato id.
5101 .309 Instructions 3; pág. 1279 a 1418; Résumés d'instructions: pág. 1- 

200 form. Id.
5101 .310 Notes 1: Notes de lectures spirituelles; pág. 1 a 594, form. 16 x 11;
5101 .311 Notes 2: pág. 463 a 606; + 68 pág. não numeradas, sobre diversos 

assuntos; formato 17 x 13
5101 .312 Citations: traitant de sujets for divers; pág. 1 a 304, formato 20 x 

14,5
5101 .313 Circulaires - Civilité - Rapports, etc., formato 23 x 17
5101 .314 Mathématiques: sujets divers; 240 pág., formato 19 x 14,5
5101 .315 Anatomie - Chimie - Etymologie - Grammaire; 288 pág. escritas, 

formato 18 x 13,5
5101 .316 Maladies - Remèdes; 330 pág., formato 19 x 15
5101 .318 Recueil de remèdes - Pharmacie, etc., 860 pág., formato 17 x 11
5101 .319 Plantes médicinales; 482 pág. não numeradas, formato 18 x 13
5101 .320 Tables alphabétiques de plantes médicinales, de maladies, etc., 244 

pág., formato 19 x 14
5101 .321 Procédés pour combattre toutes sortes d’inconvénients, 292 pág., 

fomato 20 x 14,5
5101 .322 Tables alphabétiques de remèdes: em duas colunas, por página: 

292 pág., formato 18,8 x 13.
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COMPLEMENTO 
a 

“ORIGENES MARISTES”

Em fins de julho de 1996, Ir. André LANFREY e eu fizemos uma pesquisa 
nos arquivos do bispado de Pinerolo (Pignerol), no Piemonte (Itália), para certi
ficar-nos se de fato, como respondera outrora o arquivista ao Rev. P. Eugène We- 
ber, S.M., nada existia nos arquivos de Dom Bigex sobre a Sociedade de Maria. 
O Ir. André Lanfrey e eu, retomado o contato com o Sr. Arquivista de Pignerol, 
pudemos percorrer os arquivos de Dom Bigex e os de Dom Rey, seu sucessor. Des
cobrimos aí duas cartas: uma assinada - Colin, cura de Cerdon - e a outra de Bes- 
son, cura de Samt-Nizier, paróquia de Lião.

A primeira apresenta considerável interesse para a história da Sociedade de 
Maria. A nossa alegria de ver nossos esforços recompensados, misturou-se o pe
sar de que o falecido P. Jean Coste não tenha tido a felicidade de conhecê-la.

Em memória dele, de acordo com os Rev. Padres Maristas, somos felizes em 
divulgar esse documento tal como o encontramos. O Ir. André Lanfrey, Doutor 
em História, acompanha-o de um longo comentário que o ilumina e lhe ressalta 
o valor histórico.

Ir. Paul Sester.
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1819.10. 09 Carta de COLIN, cura de Cerdon, Ain,
a Dom BIGEX, bispo de Pignerol, Piemonte, Itália.

1819 do Puy em Velay, projeto de Congregação dos Maristas, Cerdon.

Excelência:
E seu ardente zelo pela glória de Deus, é sua solicitude pela salvação das 

almas, sua bondade paternal e o esplendor das virtudes que brilham na sua 
pessoa e a alta estima que inspiram a todo o mundo que nos permitem tomar 
a liberdade de nos dirigir a Vossa Excelência para lhe expor projetos que só 
podem interessar à religião, se vêm de Deus e se aprovados pelos nossos 
senhores Bispos. E com confiança que Ihos submetemos, persuadidos de que 
nos dirá o que deles pensa, se os julgar dignos de sua atenção.

Há uma dúzia de anos que um jovem, atualmente de 34 ou 35 anos de 
idade e padre há uns 3 anos, após uma graça particular cm Nossa Senhora do 
Puy, cm Velay, sentiu-se chamado a estabelecer uma Sociedade de religiosos, 
sob o nome de Sociedade de Maria. Com receio de se ter enganado, guardou 
silêncio por dois anos, mas sempre mais instado interiormente a trabalhar nes
sa obra, julgou dever falar dela ao confessor e a muitas outras pessoas sábias 
e instruídas. Enfim, cm 1816, no seu último ano do curso de teologia no se
minário de Santo Irineu em Lião, com a licença de seus superiores, escolheu 
12 pessoas a quem comunicou seu objetivo e seu plano da sociedade. Todos 
se comprometeram a ajudá-lo e a empregar completamente o resto de sua vi
da para a glória de Deus, o apoio da Igreja católica e a salvação das almas na 
Sociedade de Maria, contanto que fosse aprovada pelo Soberano Pontífice e 
por nossos senhores Bispos. Antes de se separarem para ir ocupar o lugar que 
a Providência lhes destinava no ministério, pois são quase todos sacerdotes, 
assinaram de comum acordo o formulário seguinte que contém em resumo a 
finalidade e o plano da Sociedade:

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sjancjti.
Omnia ad majorem Dei gloriam et Mariae Genitricis Domini Jesu honorem.
Nos infra scripti ad majorem Dei gloriam et Mariae Genitricis Domini ]esu 

concurrere satagentes, asserimus et notum facimus, nos sinceram intentionem 
firmamque voluntatem babere nosmetipsos consecrandi, quamprius opportunum 
erit, piissimae Mariistarum [sic] instituendae congregationi. Qua propter pre- 
senti actu et subscriptione nos omniaque nostra, in quantum possumus irrevoca- 
biliter dedicamus Beatae Mariae Virginis Societati, illudque non puerilitir, non 
leviter, non ex aliquo humani fine aut spe temporalis emolumenti, sed serio ma- 
ture, assumpto concilio, omnibus coram Deo perpensis, propter solam majorem 
Dei gloriam et Mariae Genitricis Domini Jesus bonorem, devovemus nos omni- 
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COMPLEMENTO A «ORIGINES MARISTES»

bus poenis, laborihus, incommodis et si aliquando necessarium est, cruciatibus, 
cum possimus omnia in eo qui nos confortat Christo Jesu, cui eo ipso fidelitatem 
promittimus, in grêmio Sanctissimae Matris Ecclesiae catholicae Romanae, eju- 
sdem summo Capiti Pontifici Romano totis viribus adhaerentes; necnon reve- 
rendissimo Episcopo ordinário nostro ut simus boni ministri Christi Jesu, enu- 
triti verbis fidei et bonae doctrinae quam ipsius gratia assecuti summus, confi
dentes quod, sub amico pacis ac religionis Christianissimi Regis nostri regimine, 
brevi in lucem prodibit eximia illa institutio, solemniter pollicemur nos omnia- 
que nostra impensuros esse ad salvandas modis omnibus animas sub augustissi- 
mo nomine Virginis Mariae ejusdemque auspiciis. Omnia tamen salvo meliori 
Superiorum judicio.

Depois desse tempo, embora separados uns dos outros, todos conserva
ram entre si a mais íntima união, persistindo sempre na sua resolução, e ape
nas esperando o momento marcado nos decretos da divina Providência e a li
cença dos Superiores eclesiásticos para pô-la em execução. Nossa intenção é 
de apresentar-nos a Sua Santidade o mais cedo possível. Não esperando fazê- 
lo tão depressa, devido à dificuldade dos tempos, já nos permitimos dirigir-lhe 
uma carta, em data de fevereiro ultimo. Desejamos ainda escrever a um Car
deal de quem talvez possamos receber uma resposta. Caso Vossa Excelência 
se digne apreciar nossas diligências, rogamos-lhe insistentemente que nos in
dique o Cardeal a quem seria conveniente dirigir-nos. È em nome de todos os 
meus confrades que tenho a honra de lhe comunicar nossos desígnios e nos
sas intenções, persuadido de que sua paternal bondade bem quererá dirigir 
nossas providências com seus conselhos.

Tenho a honra de ser, com o mais profundo respeito, de Vossa Excelência, 
Senhor Bispo, o muito humilde e muito obediente servidor, 

Colin, cura de Cerdon.

Ccrdon em Bugey, diocese de Lião, departamento de Ain, 9 de outubro de 1819.

Tradução portuguesa da PROMESSA:

Consagração dos futuros maristas a Nossa Senhora de Fourvière
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tudo para a maior glória 

de Deus, e para a honra de Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, 
abaixo assinados, querendo trabalhar para a maior glória de Deus e de Maria, 
Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, afirmamos que temos a sincera intenção e a 
firme vontade de nos consagrar, logo que surgir oportunidade, à instituição da 
piedosíssima congregação dos Maristas. Eis por que, pelo presente ato, que leva 
nossa assinatura, dedicamo-nos irrevogavelmente, nós e tudo o que temos, tanto 
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quanto possível, à sociedade da Bem-aventurada Virgem Maria. E esse compro
misso nós o assumimos, não levianamente como crianças, nem por razões hu
manas ou por algum interesse temporal, mas com toda a seriedade, após termos 
refletido seriamente, tomado conselho, e pesado tudo diante de Deus, unica
mente para a glória de Deus e para a honra de Maria, Mãe de Nosso Senhor Je
sus Cristo. Para atingirmos esse objetivo, dispomo-nos a assumir quaisquer con
trariedades, trabalhos, sofrimentos e, se preciso, todos os tormentos; tudo po
dendo naquele que nos dá forças, Nosso Senhor Jesus Cristo, a quem, por isso 
mesmo, prometemos fidelidade, no seio de nossa Mãe, a santa igreja Católica e 
Romana; unindo-nos, com todas as nossas energias, ao chefe santíssimo dessa 
mesma Igreja, o romano pontífice, e também ao nosso reverendíssimo bispo, pa
ra, desse modo, sermos bons ministros de Jesus Cristo, nutridos pelas palavras da 
fé e da sã doutrina que recebemos por sua graça; confiamos que, sob o governo 
pacífico e religioso de nosso rei cristianíssimo, essa maravilhosa instituição será 
fundada. Prometemos solenemente nos doar, nós e tudo o que temos, para sal
varmos as almas por todos os meios, sob o nome augustíssimo da Virgem Maria 
e sob seus auspícios. Respeitamos, entretanto, em tudo, o parecer dos superiores. 
‘‘Louvada seja a santa e imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria! 
Assim seja!”

(Vida de Marcelino J.B.Champagnat, edição do Bicentenário, 1989, p. 32.)

* * *

COMENTÁRIO CRÍTICO DA CARTA 
DE 9 DE OUTUBRO DE 1819

Lida rapidamente, essa carta pode parecer - a alguém que conheça a his
tória marista - de acordo com a versão habitual, inculcada aos candidatos em 
formação: no Puy, Courveille tem a inspiração de fundar uma sociedade de 
Maria. Reúne uma dúzia de discípulos no seminário Santo Irineu, em 1816. 
Juntos assinam um formulário, depois vão aos lugares que os superiores lhes 
designam, esperando que a Providência lhes permita de se reunir. Para apres
sar esse momento, que demora, procuram contatar Roma, primeiro direta
mente, depois por intermédio de um bispo a quem pedem que lhes nomeie 
um cardeal capaz de acolher seu pedido, visando à preparação de uma viagem 
junto ao Santo Padre.
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COMPLEMENTO A «ORIGINES MARISTES»

O comentário abaixo tem por objetivo mostrar, pelo contrário, que a apa
rente banalidade dessa carta contém realmente riquezas históricas considerá
veis sobre as origens da Sociedade de Maria.

1. O DOCUMENTO

Nos arquivos do bispado dc Pinerolo (Italia), entre os papéis dc Dom 
Rey', sucessor de Dom Bigex no trono episcopal dessa cidade, o documento 
pertence ao dossiê “correspondência vária”. Apresenta-se sob a forma de uma 
folha dobrada pelo meio, possibilitando escrever nas 4 páginas de formato 19 
x 23,5 cm que levam o traço dc uma dobra vertical no meio. A primeira pági
na só tem o título do destinatário e 4 linhas. O essencial do texto encontra-se 
nas páginas 2 e 3. A carta termina com: a assinatura dc “Colin, cura de Cer
don”; o endereço: “Cerdon cm Bugey, diocese de Lião, departamento dc 
Ain”; a data: 9 de outubro dc 1819. Na quarta página, provavelmente do 
punho de Dom Bigex2, estas poucas palavras: “do Puy cm Velay, projeto de 
congregação dos Maristas (sic). Cerdon”. Outra mão, provavelmente a dc um 
arquivista, escreveu a data dc “1818”. Não consta nenhum endereço.

A autenticidade do documento e de seu autor não parecem oferecer dú
vida: a mesma pessoa que redigiu o texto o assinou. O lato de que a assinatu
ra “Colin" seja acompanhado do título “cura de Cerdon" nos permite saber 
que o autor não é Jcan Claudc Colin, fundador dos Maristas, mas sei irmão, 
Picrrc. Ademais, a comparação entre a assinatura dessa carta c a daquela cuja 
foto encontramos na íig. 115 das “Origines Maristes” (OM, 3 p. 416) não 
deixa nenhuma dúvida sobre o autor, mesmo se os dois irmãos Colin têm 
escritas e assinaturas muito semelhantes.

2. O AMBIENTE HISTÓRICO

Esse documento, até agora desconhecido, traz precisões sobre a fase me
nos conhecida das origens maristas: o período de 1816-1822. Sua descoberta 
também não é surpresa, pois vários documentos das Origens Maristas alu
dem, não somente a uma carta, mas a uma correspondência seguida, entre o 
bispo de Pignerol e os primeiros Maristas. Assim, numa carta de 11 de maio

E provavelmente o que explica que a pesquisa realizada pelo arquivista diocesano. Padre Mário Tardi 
vo, a pedido do P. Nicolas Weber, predecessor dos Padres Goste e Lessard, não tenha dado nenhum resultado 
(cL OM1, p. 44). Do mesmo modo, estes não souberam da presença, nos Arquivos Departamentais de 
Chambéry, do primeiro projeto (1824) concernente aos Irmãòs Maristas, porque, provavelmente extraído dos 
papéis de Dom Bigex, está classificado nas comunidades religiosas, na cota 43 E 136.

? A escrita parece corresponder à das cartas dc Dom Bigex conservadas nos Arquivos Departamentais de 
Chambéry.



de 1833, (OM1, doc. 171/3) Jean Claudc Colin, expondo a Dom de Pins as 
origens maristas, menciona essa correspondência:

“Foi em 1816 que nos comprometemos a trabalhar no êxito da Sociedade; 
[...] Durante três anos, procuramos amadurecer nossos sentimentos aos pés do 
crucifixo e recomendar (sic) a empresa a Deus e à Santa Virgem; depois, em 
1819, a Providência nos inspirou de submeter detalhadamente nosso desígnio 
a Dom Bigex, bispo de Pignerol, falecido como arcebispo de Chambéry. Esse san
to prelado nos acolheu, nos encorajou com suas cartas e, por quatro anos, quis 
bem ser nosso guia com seus conselhos.

Foi ele que nos aconselhou de expor nosso objetivo, primeiro a Sua Eminên
cia o cardeal presidente da congregação dos Regulares, em Roma e, mais tarde, 
em 1822, ao nosso Santo Padre o Papa Pio VII, de feliz memória".

Esse texto nos mostra, portanto, que os Maristas se corresponderam pelo 
menos duas vezes com Dom Bigex: em 1819 e em 1822 e, falando da corres
pondência de 1819, Jean Claude Colin parece bem aludir à carta acima. Além 
disso, dá o essencial da resposta de Dom Bigex: escrever ao cardeal Pacca.

De outra parte, as OM (doc. 76) contêm a cópia de uma carta de Dom Bi
gex, datada de 12 de junho de 1822. Nela o prelado encoraja os irmãos Colin 
a irem a Paris para ver o núncio, apesar da recusa de autorização dos vigários 
gerais de Lião.

Bem mais tarde, a 6 de maio de 1870 (OM, doc. 827/7), o P. Colin, diri
gindo-se aos padres e irmãos da sociedade, voltará a esse assunto:

“O esboço de meu trabalho (a redação da regra de Cerdon) foi concluído, 
aproximadamente pelo fim de 1819 ou começos de 1820.

Nessa época, Dom Bigex, arcebispo de Chambéry, a quem submetemos mui
to humildemente nosso projeto, e que nos serviu de guia e conselheiro durante 
alguns anos, exortou-nos a submeter diretamente nossos desejos a Sua Santidade 
Pio VII; foi o que ousamos fazer com duas cartas sucessivas, escritas e datadas de 
Cerdon ”.

Menos preciso que o anterior, esse texto também confirma que Dom Bi
gex tenha possibilitado aos Maristas, a partir de 1819, contatar Roma de ma
neira eficaz, conseguindo que assim se emancipassem da influência demasia
do pesada das autoridades eclesiásticas lionesas. Entretanto, a carta de Pedro 
Colin guarda silêncio completo sobre a regra que Jean Claude Courveille re
digira. Assim, quando Pierre Colin fala de projeto, não se deve entender isso 
no sentido restrito de regra redigida, mas no sentido geral de projeto marista, 
tal como o formulado desde 1816.

Essa carta a Dom Bigex se inscreve, portanto, numa estratégia perseve
rante de apelo a Roma: àpós uma primeira carta a Roma, em fevereiro de 
1819, sem resposta, c certamente levando em conta os conselhos de Dom Bi
gex, os Maristas, em novembro do mesmo ano, escrevem ao cardeal Pacca, 
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prefeito da congregação dos bispos e regulares’. Roma ccrtamcnte recebeu es
sa carta: seus arquivos guardam o vestígio dela, mas o próprio documento não 
foi encontrado. A decisão romana é então de adiar, porque a situação adminis
trativa da diocese de Lião é por demais embrulhada: desde 1817, o cardeal 
Fesch é privado de toda jurisdição, mas recusa obstinadamente demitir-se. O 
administrador nomeado, Dom de Bernis, não pode exercer suas funções por
que o projeto de concordata de 1817, que previa criar novas dioceses e, por
tanto, nomear novos bispos, especialmente em Lião, fracassou visto que as câ
maras, imbuídas de Galicanismo, recusaram ratificá-lo. Quando Dom de Ber
nis renunciou a seu título de administrador de Lião ao se tornar arcebispo de 
Rouen cm julho de 1819, a diocese é sempre administrada pelos vigários ge
rais, cuja legitimidade de poderes passa a ser contestável e sempre mais con
testada. Precisará esperar a nomeação de Dom de Pins como administrador 
apostólico, a 22 de dezembro de 1823, para que a situação se esclareça. Quan
do os Maristas, encorajados novamente por Dom Bigex, escreverão a terceira 
carta, cm janeiro de 1822, as autoridades romanas responderão prudente
mente com uma simples carta latina, tendo em conta as reticências dos vigá- 
rios-gerais' que não querem ser privados de seu clero por ordens missionárias. 
Para os Maristas, entretanto, termina a travessia do deserto, mesmo se sua 
aprovação definitiva demorará ainda muito tempo.

3. O CONTEÚDO DA CARTA

Essa começa por um cumprimento muito forte a Dom Bigex, exaltando- 
lhe cinco qualidades: seu zelo ardente pela glória de Deus; sua solicitude pe
la salvação das almas; sua bondade paternal; o brilho de suas virtudes; a alta 
estima que inspiram a todo o mundo.

É preciso, evidentemente, levar em conta a retórica, nessa acumulação 
que mostra, aliás, duas coisas: que Pedro Colin, talvez ajudado por alguém, 
compôs cuidadosamente seu texto, que cie se dirige pela primeira vez a uma 
pessoa que não conhece pessoalmente, mas somente de fama.

A. Dom Bigex
Trata-se de cumprimentos merecidos, porque Dom Bigex, nascido cm 

1751, falecido em 1887, c uma grande figura da resistência católica à Revo
lução. Nascido na Sabóia, tendo concluído seus estudos cm São Sulpício, or
denou-se em 1776 c doutorou-sc na Sorbona, em 1782. Desde 1783 foi vigá- 
rio-geral da diocese de Genève-Annency. Em 1793, recusa o juramento c emi-

‘ Cf. ()M1. doe. 69/1 e OM3, p. 1016, as importantíssimas “Notas anexas sobre a correspondência dos 
aspirantes maristas com Roma".

OM1, doc. 72/1 “os vigários gerais dc Lião, onde parece querer formar-se esse estabelecimento, insi
nuaram aos chefes de pacientar, e adiar um pouquinho”.
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gra para a Suíça, em Lausanne, onde organiza as missões. Assim, de 1793 a 
1801, é a alma da pastoral refratária nas dioceses da Sabóia. Publica obras de 
resistência: “O missionário católico” (1796), breviário da resistência espiritual 
para uso dos leigos; em 1798 concebe os “Presentes religiosos”, pequeno ma
nual de doutrina católica reeditado cada ano, como divulgação popular, que 
será supresso pelo governo imperial, em 1810... No início do Império, torna- 
se vigário-gcral de Dom de Mérinville, administrador provisório da diocese de 
Lião, aguardando a nomeação do cardeal Fesch, tio de Napoleão; depois 
reorganiza a vida religiosa no departamento do Monte Branco, isto é, a 
Sabóia, participando ativamente na resistência secreta ao Império. De fato, 
membro da Amizade Cristã, patrocinada em Turim por Bruno Lantéri, ele é 
das organizações secretas que apoiam o Papa e fazem passar clandestinamen
te as bulas de excomunhão quando do conflito entre Napoleão e o Papa. Na 
Restauração, o governo francês queria nomeá-lo bispo de Aire, mas o gover
no sardo fez questão de guardar tão bom servidor. Nomeia-o bispo de Pigne- 
rol (1817-24), depois arcebispo de Chambéry (1824-27). E, portanto, um dos 
grandes servidores da Igreja no século XIX5.

As OM supõem que “a reputação de sabedoria que deixara na diocese de 
Lião, quando de sua passagem em 1802, e a fama que adquirira como redator 
dos èPresentes religiosos’ tornam menos extraordinária a escolha desse 
longínquo conselheiro da parte dos padres Colin”, mas elas acrescentam: 
“cumpre confessar que as razões próximas dessa escolha ficam por desco
brir”. Por seu preâmbulo, a carta confirma, portanto, uma intuição dos reda
tores das OM e sua crítica me levará a apresentar uma hipótese sobre “as 
razões próximas” da escolha dos Colin.

B. O histórico da S.M.
O fato de Dom Bigex desconhecer a S.M. obriga Pedro Colin a descrever 

sucintamente as origens dela, o que nos permite dispor do primeiro histórico 
da Sociedade de Maria que vem esclarecer uma questão que foi terrivelmente 
debatida entre os padres maristas no século XIX: quem é o fundador da So
ciedade de Maria, e como ela se constituiu?

As OM, dos Padres Coste e Lessard, fizeram muito para esclarecer essa 
questão, mas seus autores não conheceram esse documento. Tentarei demons
trar que ele traz novas precisões sobre nossas origens. Em todo o caso, as OM 
prestam preciosa ajuda ao indicar-nos as coisas relativas a essa questão. Seu 
terceiro volume desenvolve longamente esse assunto, aqui desnecessário re
tomá-lo por extenso; entretanto, creio importante dar-lhe as grandes linhas.

As OM encerram uma biografia de Dom Bigex, em OM4, p. 197-198; o bem recente “Dicionário do 
mundo religioso na França contemporânea” , t. 8, La Savoie, Beauchesne, 1996, contém um artigo sobre ele. 
acompanhado de abundante bibliografia.
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Assim, segundo as OM3, p. 45, até 1854 o projeto marista c atribuído não 
a uma pessoa, mas a um grupo. Os pedidos à Santa Sé, em 1882 (OM3, doe. 
69/1), 1883 (OM1, doe. 269/1) e 1834 (OM, doc. 294/1) procedem assim. So
mente o pedido de 1836, formulado pelo Padre Crociati, destaca do grupo 
MCU porta-voz: Jean Claude Colin (doc. 373/1). Sob o generalato do P. Colin, 
essa vontade de atribuir o nascimento da idéia da Sociedade de Maria a um 
grupo, e não a uma pessoa, continua a dominar, porque faz silêncio sobre 
Courveille e satisfaz a modéstia de Colin. Mas os mais antigos Maristas não se 
constrangem em atribuir a fundação a uma pessoa determinada: Courveille. 
Assim, em 1842, o P. Déclas (doc. 551) afirma:

"Aquele que por primeiro teve a idéia da Sociedade foi Courveille, da dioce
se do Puy, seminarista em Lido, lá por 1815”.

Em 1844, renovará sua afirmação (doc. 591). Em 1846, o P. Séon (doc. 
625) confirma:

"Foi [...] Courveille que, por primeiro, pôs em movimento esse assunto da 
Sociedade de Maria no seminário maior de Lião. Falou-se de uma revelação”...

Enfim, o P. Terraillon, cm 1840-42 (doc. 750), narra a história de Cour
veille no Puy: sua cura e sua intenção de fundar uma sociedade de Maria, mas 
sem indicar que era fruto de uma revelação. Depois relata toda a ação de 
Courveille para conseguir discípulos no seminário Santo Irineu. Enfim, o P. 
Mayet recebeu de “Dom" Courveille, em 1851 e 1852 (OM2, doc. 714 e 718) 
pelo menos três cartas relatando as origens e em particular sua revelação do 
Puy. Há, portanto, nos anos 1840-1870, uma contradição sobre a questão das 
origens, que as querelas acerca das constituições da S.M. revelam a todos nos 
anos 60-70, quando o P. Colin só atribui a Courveille o papel revelador da so
ciedade, ao passo que os opositores sublinham o papel de Courveille’, che
gando quase a afirmar que o P. Colin usurpou o título de fundador. Einal- 
mente, o Capitulo de 1870 (doc. 845) fornece uma versão oficial das origens, 
afirmando o papel de Courveille, mas recusando-se a nomeá-lo:

"Segundo essas tradições (recolhidas da hoca dos antigos, os Padres Déclas, 
Terraillon e Courveille), teria sido o Padre X... a ter a primeira idéia de uma So
ciedade de Mana, idéia que lhe teria vindo no Puy, aos pés da estátua da Santa 
Virgem que lá se venera, quando para lá peregrinou para agradecer a essa hoa 
Mãe uma graça recebida. Essa idéia levou-a ao Seminário Maior de Lião, em 
1815, e começou a difundi-la entre seus condiscípulos mais piedosos”...

Acredito que essa revocação era necessária para permitir a avaliação da ri
queza do histórico enviado por Pedro Colin, histórico mais de 20 anos ante
rior aos mais antigos testemunhos que até lá possuímos sobre as origens. 
Aqui percebemos quanto esse texto está de acordo com a versão fornecida 
pelos Padres Déclas, Terraillon e o próprio Courveille. Como ela emana de

Cf. Na sinopse histórica das OM, tomo IV. p. 532-5 3 3.
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Pedro Colin, podemos ter a certeza que é também a versão recebida naquele 
momento em Cerdon e, portanto, por Jean-Claude Colin, e que será final
mente adotada em 1870, depois de longo período de ocultação.

C. A Cronologia
Entretanto, ficamos surpresos por grandes erros de cronologia. Assim, a 

inspiração de Courveille situa-se uma dúzia de anos antes, isto é, lá por 1807, 
ao passo que Courveille afirma tê-la recebido em 1812. Pedro Colin também 
envelhece um pouco Courveille que, nascido em 1787, tem 32 anos e não 34 
ou 35. Entretanto, interpreta corretamente dois outros elementos cronológi
cos: Courveille, cm 1819, já com três anos de ordenação, guardou silêncio 
mais ou menos dois anos antes de manifestar o seu projeto aos seus superio
res. Tentaremos, mais além, de fornecer no texto elementos de explicação pa
ra essas aproximações sem grande importância.

D. A desorientação de Courveille
Por outro lado, afirmando que “com o receio de se ter enganado” guardou 

dois anos de silêncio, mas sempre mais instado interiormente a trabalhar nessa 
obra, acreditou (sic) dever falar dela ao confessor”, Pierre Colin aproxima-se, 
estranhamente, dos relatos de Déclas:

“Ela (a idéia da sociedade de Maria) se lhe apoderou tão fortemente, que ele 
ouviu seis vezes a missa para livrar-se disso, sem poder consegui-lo. Então falou 
ao P. Cholleton (doc. 551/1). E um pouco mais tarde (doc. 591/5): “Considerou- 
a como ilusão do demônio e procurou afastar-se dela, mas em vão, mais se 
esforçava, mais essa idéia o perseguia”.

Mas também é retomada por Courveille, em 1852 (doc. 718/8):
“Eiquei surpreso, espantado...não falara disso a ninguém, nem mesmo aos 

meus diretores. Acreditei que fosse uma grande ilusão... a coisa se repetiu com 
muita freqüência e sempre a desprezava”.

Assim, o tema da desorientação de Courveille, narrado tardiamente tanto 
pelo interessado quanto por Déclas, era bem conhecido em 1819.

E. Afirmação da Revelação do Puy
Mas o mais importante é a afirmação da revelação do Puy, visto que Pier

re Colin fala a respeito disso de uma “graça particular recebida em Nossa 
Senhora do Puy, em Velay”, indiicando-lhe o conteúdo: fundar a sociedade de 
Maria. Lá ainda o texto confirma os documentos mais tardios já conhecidos: 
Terraillon ficou particularmente impressionado por isso, já que faz consistir a 
matéria da revelação nestas palavras:

“Jesus tem sua sociedade, é preciso, pois, que Maria tenha também a dela” 
(doc. 750/1).
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Courveille é mais eloquente, mas vai na mesma direção: (doc. 718):
"Eu quero, e é a vontade de meu adorável Filho, que nestes últimos tempos 

de impiedade e de incredulidade, haja tamhém uma sociedade que me seja con- 
mgrada, que porte meu nome e se denomine Sociedade de Maria, e que os que a 
Compõem se denominem tamhém Maristas para combater contra o inferno".

Déclas é, sobre esse ponto, o menos claro: contenta-se em fazer dizer a 
Courveille, na sua conversa com Bochard, ‘‘que era por causa da obra da Santa 
Virgem aue tinha em vista e que esperava estabelecer no Puy" (doc. 591/6).

I'. O ano de 1816
Enfim, Pierre Colin confirma a importância do ano de 1816 (aliás sem 

precisar se se trata do ano letivo, que começa na lesta de Todos os Santos, ou 
do ano civil), na estruturação da sociedade. Mas notar-se-á que, se concede 
importância primordial à redação do formulário, nada diz da cerimônia a 
Fourvière, a 23 de julho de 1816. Assim, para os Maristas de 1819, o verda
deiro ato de fundação da S.M. é a assinatura do formulário, e não a missa de 
Fourvière, oficiada por Courveille.

G. A importância dos Vigários-Gerais do Puy
O interesse desse rápido histórico de Pierre Colin, que tem por lunção es

sencial servir de introdução ao formulário que segue, c, portanto, mostrar 
quanto as recordações das principais testemunhas, mais de vinte anos depois, 
concordam com o que sabiam uns anos depois da fundação.

Mas alguns elementos do texto podem suscitar interrogações. Assim, 
Pierre Colin diz que "ele (Courveille) acreditou [sic] dever falar dela ao confes
sor e a muitas outras pessoas sábias e instruídas". Ora, nós sabemos (doc. 
718/10-11) que, no Puy, Courveille se dirigiu a dois diretores, um dos quais 
era seu confessor. Embora não o explicite, Pierre Colin parece situar essas 
confidências no Puy, porque, quando fala de Courveille em Santo Irineu, in
dica que este agiu com a permissão de seus diretores, isto é, certamente Chol- 
leton e, provavelmente, Bochard. Tem-se, pois, a impressão que no Puy mais 
de duas pessoas eram confidentes, o que confirmaria as palavras expressas de 
Déclas, dizendo (doc. 591/6) que “os vigários-gerais do Puy faziam muita ques
tão de guardá-lo". E, portanto, provável que pelo menos algumas das “pessoas 
sábias e instruídas”, às quais aludia Pierre Colin, fossem vigários-gerais do Puy.

H. Um triunvirato: Bochard - Cholleton - Courveille
Mas também é inquietante o relato concernente ao ano dc 1816, cm que 

a fundação da Sociedade de Maria é relatada como ação dc recrutamento, 
concertada por Courveille c seus diretores, parecendo os 12 eleitos não terem 
nenhuma iniciativa. De fato, sabemos que o grupo constituiu-sc largamente 
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por inter-rclações. Pierre Colin insiste sobre o fato de que é patrocinado por 
Cholleton, Bochard7, e Courveille, o qual exerce influência preponderante, 
como também Déclas e Terraillon também o confirmam. Desse modo su
blinha-se um traço importante da sociedade de Maria: enquanto se está no se
minário Santo Irineu, a S.M. é fortemente mantida pelo triunvirato Courveil
le - Cholleton - Bochard. Aliás, o texto do formulário é apresentado por Pier
re Colin como vindo de Courveille, visto dizer que “ele comunicou seu obje
tivo e o plano da sociedade”, cuja consagração é apenas um resumo. Essa in
sistência um tanto excessiva sobre a obediência dos Maristas justifica-se 
também pelo cuidado que o autor da carta tem de mostrar que os Maristas 
estão em tudo submissos às autoridades, e em particular aos bispos, mas exis
te nisso apenas uma escolha tática, porque numerosos textos do P. Colin insi
stem também sobre essa obediência à autoridade, e os testemunhos dos Pa
dres Déclas e Terraillon sublinham a obediência solícita dos Maristas a seus 
superiores, mesmo quando estes entravam a marcha da obra.

I. Do projeto de um só, ao de um grupo
Mas o texto de Pierre Courveille mostra, na sua própria forma, uma rup

tura significativa: o começo do histórico da S.M. mostra a ação de um só ho
mem, multiplicando os “ele”. Pelo contrário, a segunda parte é completa- 
mente diferente. Daqui em diante são os “eles” que dominam: “eles se com
prometeram”; “eles são quase todos padres”; “eles assinaram”. E o aconteci
mento que provoca essa ruptura da forma é o formulário. Como se esse fato 
houvesse mudado a natureza da sociedade de Maria e reduzido a inspiração 
inicial ao papel de simples companheiro. Aliás, após o texto do formulário, os 
“eles” continuam. Essa mudança de pronome pessoal evidencia muito bem 
duas fases da fundação do projeto marista: primeiramente levado por um só 
homem, a revelação é logo assumida por um grupo.

Aliás há um outro indício dessa vontade de mostrar que de agora em 
diante a ação de um só homem, ajudado por alguns companheiros, mudou, é 
que o nome daquele a quem a revelação foi feita nunca é citado. Assim esse 
documento parece revelar que, desde 1819, os Colin, e provavelmente todo o 
grupo marista, consideram Courveille, não como o fundador, mas como o re
velador de uma inspiração divina que transmitiu com sucesso. Isso feito, seu 
papel particular está terminado. A revelação divina recebida no Puy não é, 
portanto, pessoal, mas coletiva: veio por um homem, mas destina-se a um gru
po que tem por função levá-la ao mundo. O drama de Courveille parece não 
ter assumido claramente a segunda fase, c parece ter guardado a convicção de 
ser permanentemente o depositário da revelação: o grupo não pode separar-se

' Doc. 551 / 3: “O P. Bochard via muita vezes Courveille e concertava com ele para a escolha dos candi
datos: chegou até a lhe dizer: Não, não tome tais ou quais; esses não são de confiança”. 
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dclc sem errar o caminho. Sua carta de Aiguebelle, em 1826 (doc. 152), pela 
qual aceita, no dilaceramento, não mais ser da sociedade de Maria, parece 
uma excelente manifestação dessa ambiguidade dc atitude que terminara pu
la sua exclusão. Essa carta põe evidencia, desde 1819, os termos do conflito 
que se cristalizará alguns anos mais tarde cm torno da pessoa dc Courveille, a 
quem será finalmentc recusado o papel de fundador que obscuramente rei
vindica. Um segundo conflito, dc resultado diametralmente oposto, aconte
cerá cm 1860-1870, cm torno do fundador e da regra primitiva, conflito de 
onde |ean Claude Colin sairá vencedor, pois seu papel dc fundador não será 
imiis contestado. Simplesmente, deverá conceder que sua visão espiritual dc 
uma congregação fundada por Maria não impõe que se esconda o papel dos 
atores, mesmo se indignos, que possibilitaram o bom êxito da obra. Apesar 
disso, não c menos verdade que ao afirmar que Maria é a verdadeira funda
dora c que o P. Courveille não fez senão manifestar o projeto, Jcan Claude 
Colin se situa numa continuidade notável com a carta dc 1819* e cm contra
dição com aquilo que ele mesmo se tornou: um fundador que pretende seja 
sua regra dc inspiração divina. Em suma, os dois fundadores da sociedade dc 
Maria tiveram atitudes muito próximas. Mas o segundo conseguiu atrair os 
discípulos; o primeiro fracassou.

J. Um “bando” que procura tornar-se uma “ordem”
Entretanto, cm 1819, ainda não estamos lá: os Maristas ainda não são 

uma “ordem”, mas um “bando", isto é, um grupo caracterizado pela “igual
dade dos membros, liberdade dos associados, caridade praticada a fundo"'. Mas 
a carta mostra que esse bando já começou uma fase seguinte, visto que ela 
procura o apoio da autoridade para existir como ordem. Fazendo isso, aceita 
renunciar a seu estado primeiro para, depois de um tempo definido, eleger 
um superior e viver submetido a uma regra. E uma passagem difícil:

“Se os membros permanecem sóbrios perante a exaltação que (esses bandos) 
distilam, realizam o aprendizado de contatos humanos profundos. Se são incli
nados aos excessos ou se apreciam muito o maravilhoso, quase inevitavelmente 
cairão na extravagância e no fanatismo. O bando torna-se seita: um dos mem
bros mais exaltados confisca os outros para proveito próprio, subjugando-os e do
minando-os.

Não parecería essa uma descrição dos Maristas nos anos 1820-30? Di 
spersos, mantem contatos estreitos c avançam, apesar das dificuldades. Mas a 
personalidade dc Courveille continua a fazer pesar uma ameaça que, em 1819, 
ainda não se revelou à luz do dia. Eis por que o “bando” passa a uma tercei
ra fase de transformação, da qual o texto ainda traz os sinais na sua forma.

' (.1. Na sinopse histórica (()M4, p. 532) "a questão do fundador” c p. 535. “O ponto de vista do P. < o- 
lin sobre o P. Courveille”.

(.1. Raymond HOST1E, “Vida c morte das ordens religiosas". Dcscléc Dc Brouwer. 1972, p. 292.
Ibid. p. 293.
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Com efeito, após o emprego de “ele” depois de “eles”, o emprego de 
“nós” e do adjetivo possessivo “nosso” chamam nossa atenção:

"Nossa intenção c de apresentar-nos a Sua santidade [...] ...já nos permiti
mos dirigir-lhe uma carta na data de fevereiro último”...

Além de esse texto confirmar uma primeira carta a Roma, mencionada na 
carta de 25 de janeiro de 1822 (doc. 69/1), indica uma nova fase de estrutu
ração da sociedade: já não basta, como na segunda fase, esperar “o momento 
marcado nos decretos da divina Providência e a licença dos Superiores eclesiásti
cos”, mas cumpre entrar em contato com a autoridade suprema: o Papa. 
Quem está por trás desse “nos”? Evidentemente, os irmãos Colin. Mas o tex
to precisa que "E em nome de todos os meus coirmãos que tenho a honra de lhe 
comunicar nossos desejos e nossas intenções...”. Será preciso tomar essa afir
mação ao pé da letra?

Evidentemente sim, considerando o que eu disse acima, mas também o 
que afirma a carta:

"... separados uns dos outros, todos conservaram entre si a mais íntima 
união...”.

O testemunho do P. Terraillon está no mesmo tom ao evocar o período de 
1816-1824:

"Sempre unidos entre nós, agíamos de perfeito acordo. Nossas pequenas reu
niões não foram interrompidas. Realizavam-se tanto em Belley quanto em Lião, 
mas mais frequentemente em Lião. Aproveitavamos" ordinariamente dos retiros 
pastorais para nos concertar e nos inflamar sempre mais” (OM2, doc. 750/8).

Um membro da frase da carta nos esclarece, ademais, sobre o número dos 
Maristas de 1819:

“Antes de se separarem para ir ocupar o lugar que a Providência lhes desti
nava no ministério, pois são quase todos sacerdotes, assinaram de comum 
acordo o formulário seguinte que contém em resumo a finalidade e o plano da 
Sociedade”.

Nessa frase, Pierre Colin evoca um acontecimento passado (“assinaram”) 
e uma situação contemporânea de sua carta: “são quase todos sacerdotes”. Tal 
afirmação sugere que o grupo, em 1819, é sempre tão numeroso. Sabemos, 
aliás, que dentre a dúzia de nomes que conhecemos do grupo primitivo, dois 
deles se associaram aos Padres da Cruz, de Bochard: são Pousset e Verrier. 
Mas só pronunciam seus votos nessa sociedade em 1820. Além disso, o “qua
se” parece indicar que Orsel, que, finalmcnte, depois de 1820, renunciará à 
carreira eclesiástica, e Perrault-Maynand, que só se ordenará em 1822, são 
sempre membros do grupo12.

12 Cf. Em OM4, as notas biográficas.

" André LANFREY, em “Cadernos Maristas", n. 9, julho dc 1996, “A Sociedade de Maria como Con
gregação secreta”, p. 15-92.
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Mas retornemos ao tema da união entre os Maristas, porque os autores 
das OM acham a afirmação de Tcrraillon, acima, um tanto idílica e mencio
nam muito justamcntc que não sabemos o que esse “nós” encobre. De minha 
parte, creio que Pierre Colin e Tcrraillon descrevem bem a realidade dos anos 
20, porque como explicar de outro modo que esse projeto de seminaristas 
exaltados c cheios de ilusões tenha podido resistir a longos anos de bloqueio? 
Além disso, mostrei anteriormente quanto os Maristas se inscrevem numa psi- 
cossociologia típica das origens das ordens religiosas. Acho cníim que essa 
união pode se explicar também pelo lato de que os Maristas se alimentam da 
espiritualidade dos Aas", essas sociedades secretas de clérigos, nascidas no sé
culo XVII, cuja divisa é “Cor unum, anima una”. Aliás, recordando “sempre 
unidos entre nós, agíamos de perfeito acordo”, o P. Tcrraillon não evoca essa 
divisa?

Ademais, esse perfeito acordo nos permite compreender em que con
dições os Maristas redigiram verossimilmente suas cartas. Com efeito, é 
provável que no início de 1819 um acordo concluísse na decisão de escrever 
a Roma. lendo fracassado a primeira tentativa, é provável que um segundo 
acordo terminasse por apelar para Dom Bigex, justificando assim a afirmação 
de Pierre Colin que age como o porta-voz dc um grupo14 no qual ninguém, 
nem mesmo Courveille, se considera fundador, visto ter sido Maria quem pre
sidiu ao nascimento desse grupo. Sc prestarmos atenção, é o que afirma o P. 
Déclas:

13 André LANIREY. “Cadernos Maristas”, n. 9, julho de 1996, “A sociedade de Maria como congre 
gação secreta”, p. 5-92.

14 Dom Bigex bem compreendeu isso, pois em sua carta de 12 de junho de 1822 (OM1, doc. 761 o en
dereço porta somente o nome dc Pierre Colin. quando o texto começa e termina por “Senhores”.

“Aquele a quem por primeiro foi dada a idéia da sociedade foi Courveille 
(doc. 551).

O P. Tcrraillon é ainda mais claro:
“A primeira idéia da Sociedade de Maria é devida a Nossa Senhora do Puy” 

(doc. 750).
E o P. Colin continuará muitas vezes sobre esse tema (cf. OM4, p. 532, 

sinopse histórica).
Os três, ao afirmarem que a idéia da S.M. foi dada, negam a quem quer 

que seja o direito de se declarar fundador.
Aliás, a carta ao Papa, de 25 de janeiro de 1822, assinada por Courveille 

e pelos dois Colin, apresenta a fundação dos Maristas como coletiva, ainda 
que Courveille pareça bem ter o título de superior. Ele mesmo testemunha 
que a carta foi coletiva e que lhe atraiu reflexões irônicas do P. Bochard que, 
entretanto, lhe reconhecia implicitamente o título dc superior (doc. 718/23):

“Os superiores, sabendo que escrevemos ao Papa, zombavam de né>s. O P 
Bochard, vigário geral, disse-me: Você pensa que o Papa responderá a um padre- 
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zinho de nada, se eu, vigário-geral da maior diocese da França, lhe escrevi há 
quase 2 anos, sem receber resposta!”.

E preciso, portanto, considerar o fato de que, por 1820, os Maristas agem 
segundo um esquema fraternal, fazendo com que a execução de uma decisão 
tomada coletivamentc seja confiada àqueles que a propuseram ou que são ti
dos como os mais aptos a realizá-la (Pedro Colin é cura), a menos que, fun
cionando como uma Aa, os superiores eleitos sejam encarregados de executar 
o que foi decidido, o que explicaria o fato de ser Pierre Colin, e não seu irmão 
ou um Marista do grupo primitivo, a redigir a carta a Dom Bigex”.

K. Courveille mais exposto que os outros.
Mas a citação acima, de Courveille, esclarece também a ambigüidade em 

que funciona o grupo, porque as palavras de Bochard mostram que o consi
dera realmcnte como o superior dos Maristas “um padrezinho de nada”. Por 
outra, sabemos que a esse título Courveille foi mimado por Bochard, que o 
nomeou para o seminário de Verrières, no verão de 1816, mas não podendo 
conquistá-lo para o seu próprio projeto dos Padres da Cruz, a 20 de agosto de 
1817 o enviou desfavoravelmente para ser vigário de Rive de Gier, depois, a 
l.° de outubro de 1819 (no momento em que Pierre Colin escreve sua carta) 
como cura ecônomo de Epercieux. Os outros aspirantes maristas não sofre
ram tais penas. Os irmãos Colin puderam viver tranqüilamente em Cerdon 
(graças à proteção de Cholleton1'’) enquanto Courveille vagueava daqui e dali. 
Courveille tinha, portanto, algum mérito em guardar sua fidelidade ao proje
to marista. Mas estava também numa situação muito ambígua, pois seus 
coirmãos o viam somente como um “primus inter pares”, enquanto as autori
dades o reconheciam oficiosamente como superior. De certa maneira apanha
va dos dois lados e não tinha o tempo necessário para trabalhar no projeto, ao 
passo que Jean Claude Colin tinha suficiente lazer e inspiração para redigir 
uma regra.

” Essa hipótese que os Maristas funcionam como uma Aa me parece reforçada pela constatação de que as 
três primeiras cartas de abertura a Roma se situam seja no início do ano (janeiro ou fevereiro), seja em outubro 
ou novembro. Isso dá a entender que as reuniões se realizavam um pouco antes: nos primeiros dias de janeiro 
ou em agosto-setembro. Ora, as Aas costumavam fazer a renovação da consagração em janeiro, no momento em 
que se teve tempo de recrutar e de iniciar novos membros, e antes das férias, no decorrer de agosto. Uma vez 
saídos do seminário, os Maristas puderam guardar o costume de janeiro e substituir a reunião de fim do ano le
tivo pelo retiro eclesiástico.

16 OM3, doc. 819/12: “O P. Colin foi posto como vigário de Cerdon, onde seu irmão mais velho era cu
ra. Essa nomeação alarmou-lhe a consciência; [...) O P. Cholleton, consultado sobre essa dificuldade, disse ao 
jovem vigário: êvá, seu irmão será seu primeiro companheiro’. O bom Padre compreendeu mais tarde os desíg
nios da divina Providência. Se fosse vigário alhures, não teria tido a liberdade suficiente para trabalhar na reali
zação de seu projeto, sobretudo pelas viagens e ausências necessárias”.
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L. Uma fonte de conflitos futuros: dissociação entre destinatário e lugar de 
residência

A carta escrita a Roma, em 25 de janeiro de 1822 (doc. 69), aproveitará 
brilhantemente dessa ambigüidade, visto estar assinada por aquele que é con
siderado pelas autoridades eclesiásticas como superior1'’, mas é acompanhada 
da assinatura de dois membros do projeto marista: um antigo (Jean Claude 
Colin) e um participante mais recente: Pierre Colin. De algum modo essas 
três assinaturas resumem a história do projeto e tranquilizam todo o mundo, 
visto que cm Roma se tem um interlocutor claramente identificado e conheci
do como tal em Lião, ao passo que os signatários seguintes, além de revelarem 
os dois estratos de discípulos (os de 1816 e os aspirantes mais recentes), indi
cam quais são os atores mais dinâmicos do projeto: os dois irmãos Colin, em 
Cerdon. Será que a carta de 1819, que estudamos, não exprime, a seu modo, 
a mesma coisa, fazendo aparecer três atores sucessivos '‘ele"; “eles”; “nós”?

E o que afirma o P. Colin (doc. 804/9): “Sc o seu nome apareceu algumas vezes em nossas cartas, a 
prudência parecia exigi-lo porque a obra parecia então conhecida sob seu nome”. Sobre a questão, ver: OM4, 
doc. 556.

“ Ver, na sinopse histórica (OM4. p. 532), os “boatos” sobre as origens.

Mas ao dissociar assim a pessoa do superior e o lugar de residência (Cer
don), os autores da carta de 1822 armam uma cilada a si mesmos: a resposta 
de Roma será dirigida ao p. Courveille cm Cerdon. Assim os irmãos Colin po
dem considerar que a carta lhes é dirigida, ao passo que o P. Courveille está 
no direito dc pretender ser ele o destinatário c que ademais Roma o reconhe
ce como superior. De imediato, o problema não c grave, porque a união entre 
os membros do projeto permite aplainar as dificuldades, mas, cm caso dc con
flito, será difícil excluir um homem reconhecido pela autoridade suprema e 
que se pode considerar, de pleno direito, como confirmado numa posição dc 
liderança pelo menos moral. Assim a carta de 1819 tem o interesse de nos mos
trar como inicia um processo que termina, três anos depois, num primeiro 
reconhecimento oficial ao mesmo tempo que a uma prova de força. Porque 
quem deve assumir a responsabilidade do projeto? Aquele que foi designado, 
por uma revelação primitiva e pelas autoridades da Igreja, ou aqueles que o 
fazem avançar efetivamente “hic et nunc^ Compreende-se, pois, que o P. Co
lin, no fim da vida, teve de enfrentar suspeitas persistentes de manipulações 
que lhe era difícil justificar de pleno direito e que precisou, portanto, reivin
dicar sua própria inspiração, ao mesmo tempo que devia subestimar ao máxi
mo o papel de Courveille. Paradoxalmente, seu único recurso contra a sus
peita era pôr-se como fundador'*.

M. Uma conjuntura política desfavorável
Entretanto outra passagem merece nossa atenção: "Nossa intenção é dc 

apresentar-nos a Sua Santidade o mais cedo possível [sic], Não esperando fazê- 
lo tão depressa [sic] (ir a Roma), devido à dificuldade dos tempos...’’.
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Há primeiramente dificuldades religiosas, de que falamos mais acima, e 
que fazem com que os Maristas percam a esperança de se livrarem da tutela 
desconfiada dos vigários gerais e principalmente de Bochard..

Além disso, os acontecimentos políticos são pouco lisonjeiros: após de
zembro de 1818, o ministério liberal Dessolles-Decazes governa a França. Em 
maio de 1819, fez votar leis liberais sobre a imprensa, permitindo que os opo
sitores do regime se manifestem ruidosamente, e ganhem as eleições parciais 
de 11 de setembro de 1819. O Padre Grégoire, grande figura da Igreja cons
titucional c regicida intencional1'1, foi eleito em Grenoble, a 100 km de Lião, o 
que causa um escândalo insuportável nos meios radicais e católicos. As socie
dades secretas bonapartistas e republicanas se multiplicam e fazem temer con
tinuamente tentativas de deposição do regime. Para bons realistas, como são 
os Maristas, há de que se inquietar, sem contar que tal governo não é muito 
levado a favorecer a solução dos problemas eclesiásticos. O futuro, portanto, 
aparece fechado do lado da diocese c do governo. O único recurso é Roma, 
mas ainda é preciso conseguir bater à boa porta, sem se iludir sobre as chan
ces de uma solução rápida. Assim a carta de 1819 mostra que os Maristas des
se ano não têm mais as ilusões de 1816 sobre a rápida execução de seu proje
to.

1 Não votou a morte do rei. porque estava ausente, mas declarou que optava por essa decisão.
' Duas cópias (denominadas BeC, pelos Padres Coste e Lessard) conservam-se nos Arquivos dos Padres 

Maristas; uma terceira (a cópia C) conserva-se nos Arquivos dos Irmãos Maristas. A cópia A, original, perdeu-se.

4. O FORMULÁRIO

Mas é preciso agora insistir sobre aquilo que constitui o centro da carta 
e, para nós, a contribuição mais importante desse documento: o formulário, 
escrito em latim por Pierre Colin, no meio da carta.

A. O texto
As OM (tomo 1, p. 219-220) nos dizem que esse texto, fundamental para 

a história da sociedade de Maria, está conservado em três cópias manuscritas, 
escritas todas as três pela mão de Pierre Colin e não portando nem data, nem 
assinatura, nem indicação de nenhuma espécie2". Estamos, portanto, em pre
sença de uma quarta versão do mesmo autor, mas que tem a vantagem de 
estar datada e seu autor identificado indubitavelmente. Ademais, o conteúdo 
da carta nos permite afirmar com certeza que se trata realmente do formulá
rio que os aspirantes maristas assinaram em 1816, no seminário Santo Irineu, 
e provavelmente pronunciado em Fourvière, a 23 de julho de 1816. Até lá, a 
falta de data, de autor, e de circunstâncias de escrita só permitiam chegar a 
uma certeza relativa.
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Mas a comparação entre essa versão recentemente descoberta e as versões 
1.1 conhecidas, nos permite observar duas variantes com relação ao texto pu
blicado nas OM e que os padres Coste e Lessard estabeleceram confrontando 
hs três versões conhecidas por eles. Assim, no final do texto, o documento 50 
das OM declara:

"confidentes quod, suh amico pacis ac religionis Christianissimi Regis nostri 
regimine, brevi in lucem prodibit illa institutio, solemniter poillicemur nos om- 
nia nostra impensuros esse ad salvandas modis omnibus animas sub augustissi- 
mo nomine Virginis Mariae ejusdemque auspiciis”.

A carta de outubro de 1819 diz:
"confidentes quod suh amico pacis ac religionis Christianissimi regis nostri 

regimine brevi ac lucem prodibit eximia illa institutio, solemniter pollicemur 
nos omniaque nostra impensuros esse ad salvandas modis omnibus animas suh 
augustissimo nomine Virginis Mariae ejusdemque auspiciis”.

Duas palavras são, portanto, diferentes. A segunda variante V omniaque”, 
substituindo “omnia”} já c interessante, porque "omniaque” é gramaticalmcn- 
tc mais correto que “omnia”. EoP. Coste (nota 6 de OM1, p. 223) indica que 
sc deve ler, sem dúvida, “omniaque”.

Mas o acréscimo da palavra “eximia” é bem de outro alcance. Significa 
"privilegiado”, à parte, fora do comum”21. De tal sorte que não se deve tra
duzir “essa instituição verá o dia”, mas "essa instituição fora do comum verá o 
dia”, o que parece bem mais conforme ao estado de espírito dos aspirantes 
maristas que viam a sociedade de Maria destinada a regenerar o universo.

21 O “Dicionário ilustrado latim francês”, F. Gaffiot, cita, entre outros, um extrato de Cícero: “Te illi 
unum eximium, cui consuleret, fuisse”: “Seria inverossímil que tivesses esse privilegio único de seres o objeto de 
sua solicitude”...

22 Acta A.M., ibid.
O P. Lessard. a quem essa carta foi comunicada, verificou que a palavra “eximia” constava realmene nas 

‘rês versões já conhecidas.

A tradução francesa dessa passagem, realizada pela primeira vez pelo P. 
Jcantin, em 1895, no Tomo 1 da Vida do P. Colin, p. 41-43, e retomada nas 
VIDA DO P. CHAMPAGNAT a partir de 1897, leva em consideração essa 
palavra “eximia”, que ela traduz, atenuando-lhe o sentido, por "excelente”:

“confiamos que, soh o governo pacífico e religioso de nosso rei cristianíssi- 
mo, essa maravilhosa instituição será fundada. Prometemos solenemente nos 
doar, nós e tudo o que temos, para salvarmos as almas por todos os meios, soh o 
nome augustissimo da Virgem Maria e soh seus auspícios".

Os Padres Coste c Lessard, no seu estudo crítico de comparação dos três 
textos22, estabeleceram o texto oficial do formulário, indicando as variantes 
entre as três cópias. Mas, curiosamente, não mencionam a palavra "eximia”. 
Foi um esquecimento de sua parte2'. O texto latino estabelecido por eles cm 
OM (doc. 50) c, portanto, omisso nesse ponto.
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Em contrapartida, o texto dos A.F.M. é omisso na expressão “piissimae 
Maristarum instituendae congregationi” (à instituição da piedosa congregação 
dos Maristas), porque a carta de Pierre Colin fala de "piissimae Mariistarum 
instituendae congregationi”, e Dom Bigex, certamente influenciado por esse 
texto, escreveu no verso da carta “projeto de congregação dos Mariistas”. Os 
Padres Coste e Lessard24 tiveram, portanto, razão de manter o termo “Marii- 
starum" na versão latina oficial, crendo-a, a justo título, mais primitiva.

Assim podemos concluir que a versão mais fiel ao original do texto fun
dador da S.M., não reencontrado, está contida na carta de Pierre Colin.

B. “O Objetivo e o Plano da Sociedade”
Mas a carta de Pierre Colin, afirmando que Courveille "escolheu doze pes

soas a quem comunicou seu objetivo e seu plano da Sociedade”, e que o for
mulário “contém em resumo o objetivo e o plano da Sociedade”, nos obriga 
a admitir que o formulário não é o primeiro texto da S.M., mas que ele resu
me um texto inicial cujo autor ou veículo é Courveille.

Será preciso, então, relançar a polêmica dos anos de 1870 cm que, entre 
os Padres Maristas, acusava-se o P. Colin de ter furtado uma regra de Cour
veille contida num caderno que este recusara devolver a seu dono?

Certamente que não, porque o P. Colin o desmente formalmente, e seus 
contraditores nunca provaram que, nesse ponto, ele se enganava25. Entretan
to, a carta de 1819 afirma que betn existiu um escrito de Courveille, ou pos
suído por ele, anterior ao formulário e, portanto, que este é, em substância, 
obra sua. Esse projeto não é uma regra, mas "um plano” , do qual a carta dá 
um primeiro resumo, dizendo que "todos se comprometeram a ajudá-lo e a em
pregar completamente o resto de sua vida para a glória de Deus, o apoio da 
Igreja católica e a salvação das almas na Sociedade de Maria, contanto que fosse 
aprovada pelo Soberano Pontífice e por nossos senhores Bispos".

Em relação ao formulário completo que segue, datado de 1816, ter-se-á 
notado duas variantes: a menção do rei cristianíssimo não aparece; e já não se 
trata de fidelidade "ao nosso reverendíssimo bispo", mas "aos nossos Senhores 
bispos". Em 1819, o realismo exaltado dos primeiros Maristas parece ter-se 
enfraquecido, porque o rei cristianíssimo desiludiu as esperanças deles2''; c a

" Ibid., p. 14.
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21 Ver especialmente suas declarações em OM3, doc. 820/3 e 837/1).
E útil sublinhar que o santuário de Fourvière, em 1815-1816. pareça um lugar de manifestação católica 

e realista. Assim, uma carta do P. Besson, cura de St. Nizier (arquivos Besson 19 J 751, depositados nos A.D. 
de Mctz), ao chefe de polícia, com data de 20 de agosto de 1815, declara: “Estou disposto a fazer tudo o que 
agrada aos senhores magistrados da cidade e da sociedade dos realistas, reunidos para cumprir um voto em 
Fourvière”, mas ele não pode subscrevê-la devido à oposição dos vigários-gerais. Uma carta do cônego Bossu, 
com data do dia seguinte, prevê que a procissão, vindo de Fourvière, irá diretamente à praça Bellecour. onde 
haverá missa na presença da guarnição austríaca (os aliados ainda ocupam a França) e da guarda nacional para 
festejar São Luís. Por fim, uma carta dos três vigários gerais, a 16 de agosto de 1816, declara que Sua Excelên
cia o Governador e as outras autoridades civis nos manifestaram pela voz do Sr. Prefeito o desejo dc uma pro
cissão geral a Fourvière, no dia de São Luís, domingo, 25 do corrente”... Bem parece, portanto, que existe en
tre os realistas uma tendência a fazer do santuário marial um lugar da devoção realista, e os Maristas parecem 
comprazer-se nessa sensibilidade.
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fideliade ao bispo ordinário (Eesch) desapareceu, sinal que sua autoridade 
não é mais reconhecida por eles e, portanto, também a dos vigários gerais. Os 
Maristas, pois, estão no campo dos opositores, lançando Roma c o episcopa- 
do contra a administração da diocese. O que segue permitirá dc apoiar 
melhor essa hipótese.

5. COMO COMEÇARAM AS RELAÇÕES COM DOM BIGEX?

Resta-nos procurar quem aproximou de Dom Bigex os Maristas. Vimos, 
efetivamente, que a crítica interna do documento permitia concluir que estes 
não conheciam esse prelado c nunca sc haviam correspondido com ele. E não 
se vê bem como Dom Bigex, prelado sábio e prudente, sc tenha aventurado a 
corresponder-se com uma organização desconhecida dc jovens eclesiásticos, 
que viviam numa diocese onde os assuntos eclesiásticos eram bastante com
plicados. No mínimo, terá tomado a precaução de sc informar. Ora, sua re
sposta foi extremamente rápida, pois sabemos que, a partir de novembro, os 
Maristas, certamente aconselhados por ele, enviam uma carta ao cardeal Pac- 
ca, prefeito da Congregação dos Bispos c Regulares. Alguém, bem conhecido 
dc Dom Bigex c tendo sua confiança, interveio, portanto, como fiador da se
riedade deles.

A. O P. Besson, cura de Saint-Nizier
Ora, no mesmo dossiê que continha a carta dos Maristas, nos arquivos do 

bispado de Pignerol, encontra-se uma carta dc Besson, cura dc Saint-Nizier. 
em Lião, escrita de Mieugy, perto dc Seyssei, no Ain, sobre a fronteira entre a 
Sabóia e a Erança, a L° dc outubro de 1819, isto é, 9 dias antes dos Maristas. 
Contrariamente à de Pierre Colin, sua carta porta o endereço no verso: “ao 
Senhor Bispo de Pignerol, em Pignerol (Picmonte). E o correio dc Seyssei 
apôs seu carimbo. O papel traz, portanto, as marcas das dobras feitas na ho
ra do envio, mas uma outra dobra vertical no meio, bem semelhante à da car
ta de Pierre Colin, sugere que as duas cartas foram conservadas juntas, po
dendo, ademais, sua data próxima ser suficiente para justificar essa hipótese.

Os historiadores da diocese dc Lião c da Sabóia conhecem bem essa per
sonagem cuja ação cobre esses dois territórios. Nascido em 1756, em Seyssei 
(na Sabóia), realiza seus estudos eclesiásticos no seminário maior dc Lião. Or
denado sacerdote em 1799, estuda Direito em Dijon, doutorando-se cm 1786. 
Em 1788, seu tio Dom Paget, bispo de Annccy, chama-o às funções dc vigá
rio geral da diocese dc Genebra. Durante a Revolução, refratário ativo, é pre
so, escapa, depois reside na Suíça, cm Munich, na Itália do norte, servindo de 
ligação entre os padres exilados. Joga ainda importante papel cm Paris, cm 
1800, obtendo a criação de uma grande diocese saboiana, cuja sede queria 
que fosse Annecy e não Chambéry. Depois afasta-se das questões saboianas e 
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sua carreira se passa agora em Lião, onde o cardeal Fesch o nomeia primeira
mente cônego titular da primazia Saint Jcan, depois cura da paróquia de Saint 
Nizier, a primeira paróquia do centro de Lião. Sob o Império, conserva-se 
prudente, mas sob a Restauração, Saint Nizier é um ardente centro de Icgiti- 
mismo e, ao mesmo tempo, o centro do questionamento dos vigários-gerais 
administradores da diocese em nome do cardeal Fesch27. Depois de 1819, sua 
ação endureceu-se: cm 1821, fez imprimir secretamente, em Genebra, uma 
Memória sobre o exercício atual da jurisdição ordinária na diocese de Lião, em 
que contesta a legitimidade dos poderes dos vigários-gerais. Embora não 
tenha obtido um julgamento canônico sobre esse ponto, conseguiu a no
meação de um administrador apostólico: Dom de Fins2”. Terminará sua car
reira eclesiástica como bispo de Metz, cm 1842. Por sua ação perseverante e 
suas relações no governo e nos meios eclesiásticos (tem amigos na famosa 
congregação, sociedade político-religiosa muito influente e, em 1823, torna-se 
diretor dos secretariados da Esmolaria-mor), obterá a eliminação de Bochard. 
Sua carta, da qual não interessa, para nosso propósito, fazer longo comentá
rio, trata de assuntos de política eclesiástica, a saber, do retorno de Pio VII à 
concordata de 1801, depois do fracasso de um projeto de concordata que te- 
ria criado novas dioceses, entre as quais a de Belley, e permitido a tomada de 
posse de Dom de Pins como administrador provisório do arcebispado de 
Lião. Besson manifesta nisso um forte ultramontanismo e o cuidado de re
constituir uma rede cerrada de bispados. Em suma, sua mentalidade é típica 
do espírito ultra, inquieto por recristianizar a frança, reconstituindo quadros 
eclesiásticos sólidos, e Dom Bigex está imbuído do mesmo espírito que ele.

O tom da carta mostra, além disso, que existe uma intimidade antiga en
tre esses dois homens que certamente muitas vezes se encontraram, pois que 
ambos agiram na mesma época, sobe o mesmo território: a sabóia e Lião. O 
título que Besson concede a Bigex é aliás significativo: “Meu caro senhor e 
também caríssimo amigo”29. E o resto da carta corresponde a este preâmbulo 
amical: Besson dá nela o fundo de seu pensamento em matéria eclesiástica. 
Menciona também outra de suas relações comuns: O Sr. Rusand, impressor 
lionês, grande editor de livros religiosos, membro da mesma rede de resistên
cia que eles sob o Império, futuro benfeitor do P. Champagnat, a quem Bes
son fez encomendas de livros em nome de Dom Bigex, o que significa que a 
correspondência entre os três homens é frequente311. Besson parece ser, por
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11 Ver as notícias biográficas e a bibliografia referente a ele no “Dicionário do mundo religioso contem
porâneo”, n. 6 (Lião) en. 8 (Sabóia). Beauchesne, 1994 e 1996.

O P. Lessard mostrou-me que o P. Colin narra essa conspiração de Besson que viu em Paris, em 1822.
Ver OM3, doc. 821/29, OM2, doc. 603, 466/6.

” E preciso provavelmente tomar a palavra “amigo” conforme o sentido das Aas cujos membros se davam
esse título ou o de “confrade" na sua correspondência. Dois indícios nos levam a pensar isso: primeiro, “a alu
são ao nosso confrade, o Padre de Varicourt”; segundo, a saudação final que insiste fortemente sobre a autori
dade e a contratem idade: “Receba, meu caro senhor, a homenagem de meus inalteráveis sentimentos, a expres
são do respeito e da amizade de seu velho confrade”.

O dossiê “correspondência vária”, de Pignerol, onde encontramos as cartas de Colin e Besson, contém
também uma carta de Rusand.
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tanto, um dos correspondentes privilegiados dc Dom Bigex na frança, forne
cendo lhe livros e informações confidenciais.

B. Os convidados do P. Besson
Depois dessa longa caracterização da personagem, acho útil citar o último 

parágrafo da carta, pois ele pode interessar ao nosso assunto:
"Aguardo aqui segunda-feira próxima nosso amigo de Genebra; aguardo 

igualmente três de meus amigos de Lião, entre os quais estará o P. Linsoias, 
antigo vigário-geral. Espero guardá-los por bem oito dias; e eu prolongarei 
minhas férias até perto de Todos os Santos”.

Podemos facilmente identificar duas dessas personagens: O "amigo de 
Genebra” só pode ser Vuarin, cura dessa cidade'1. Natural também da Sabóia, 
mas claramente mais jovem que Besson e Bigex (nasceu em 1769), íoi orde 
nado diácono em 1792, dia da entrada das tropas francesas na Sabóia. Só foi 
ordenado sacerdote cm 1797, cm Friburgo, depois dc ter fcrozmentc partici
pado da resistência católica na Sabóia junto dc Besson. Instalado na cidade dc 
Calvino, luta dc unhas e dentes contra os protestantes para fazer reconhecer 
os direitos dos católicos. Numa de suas cartas, cie acha que "somente o bispo 
de Pignerol, que considerava como um dos luminares do episcopado, podería ofe
recer um conselho útil'' sobre a questão dos vigários-gerais".

O P. Linsoias, natural da paróquia Saint Nizicr, de Lião, é o organizador 
da Igreja clandestina da diocese dc Lião durante a Revolução. Conseguindo 
escapar da polícia no tempo da Revolução, foi detido durante o consulado, a 
8 de setembro dc 1801, e mantido em prisão arbitrária cm Paris, depois em 
Turim, antes dc ser enviado aos Estados Pontifícios. Defensor encarniçado da 
jurisdição eclesiástica perante o poder temporal, é incômodo não apenas para 
o poder civil, mas também para Fesch c seus vigários-gerais. Só pôde entrar 
em Lião na Restauração. Recuperará seu canonicato c seu título de vigário-ge
ral somente sob Dom de Pins, em 1823. Mora, portanto com Besson, no cu- 
rato dc Saint Nizier. Tendo mais ou menos a mesma idade que Besson (nasceu 
em 1754), tendo frequentado na mesma época o seminário maior dc Lião, or
denado no mesmo ano que este (1779), partilhando as mesmas idéias que ele, 
é certamente um dc seus velhos amigos, e é conhecido dc Bigex que sc inspi
rou cm sua organização da Igreja clandestina sob a Revolução c lhe sucedeu 
como vigário-geral cm Lião, cm 1802-1803’4. Entretanto, o fato de Besson ter 
que precisar o título de Linsoias mostra não haver relações seguidas entre Bi
gex c Linsoias.

“ Os escritos dc Besson, conservados nos A.D. dc Metz contêm numerosas canas dc Vuarin a Besson.
Notícia biográfica e bibliográfica no “Dicionário do mundo religioso na f rança contemprânca ”, n. X, /\ 

Sabóia.
Ver André LATRELLE “A questão da administração da diocese dc Lião (1X14-1X39)”, cm “Revista da 

História da Igreja da França”, T. XXX, 1944, p. 71 -72, artigo fundamental sobre essa questão.
• Ibid.
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C. Cholleton: um dos dois amigos de Lião?

Mas quem são os dois outros amigos de Lião, cujos nomes não são pro
nunciados? Certamente são desconhecidos de Bigex, pois que Besson não se 
dá a pena de nomeá-los. Acho, porém, que um deles bem poderia ser Cholle
ton. E isso pelas razões que vou desenvolver abaixo.

Uma razão material, em primeiro lugar: o P. Cholleton, diretor do se
minário Santo Irineu, está então de férias. As aulas só recomeçarão em Todos 
os Santos; tem, portanto, o tempo de viajar e residir longe de Lião. Por outro 
lado, é, em Lião, um eclesiástico de peso: além de sua função importante, mu
nido de cartas de vigário-geral por Dom Dubourg, dedica-se a coletar fundos 
para a América (originando, em 1822, a fundação da Propagação da Fé). 
Compreende-se que, para Besson, será um aliado apreciável, digno de figurar 
entre suas relações, embora seja um pouco jovem, pois que nasceu em 1788. 
Enfim e sobretudo, quando da chegada de Dom de Pins, assiste ao conselho 
arquiepiscopal desde sua primeira sessão, a 25 de fevereiro de 1824, e, a l.° 
de abril do mesmo ano, é nomeado terceiro vigário-geral. A 25 de dezembro 
de 1825, passa a segundo vigário-geral55. Uma tal promoção não é devida ao 
acaso: como a chegada de de Pins é obra do partido de Besson, é claro que 
Cholleton é um de seus membros eminentes e que recolhe os frutos de seu 
compromisso. Ademais, nas negociações com Besson, para persuadi-lo a acei
tar esse posto difícil de administrador provisório, Besson se põe às suas or
dens e defesa. E de Pins declarou a Cholleton a intenção de nomear Besson 
vigário-geral e de escolher os dois outros56. Finalmente Besson, nomeado bis
po de Metz, não será vigário-geral, mas é quase certo que seus homens são os 
que cercam de Pins. Os documentos maristas testemunham-no a seu modo:o 
P. Déclas (OM2, doc. 551/7 relata que depois do envio das primeiras cartas 
dos Maristas a Roma, “Dom Cholleton ele próprio foi molestado, e entrou, pa
rece, um pouco nas vistas dos superiores (os vigários-geraisf1". Mieugy, residên
cia da família de Besson, situada longe de Lião, mas próxima de Genebra e 
sobre a fronteira com a Sabóia, perto de Chambéry onde os amigos não fal
tam, permite conduzir discretamente uma política eclesiástica subterrânea 
com homens seguros e escolhidos.

Foi provavelmente assim que se operou a ligação entre Dom Bigex e os 
Maristas. Sabemos, com efeito, que o P. Cholleton ficou conselheiro dos Ma
ristas depois de 1816 (ver sinopse histórica em OM4, p. 555), o que Jean 
Claude Colin resume assim:

" OM4, p. 231-232.
André LATREILLE, op. cit., p. 90.
Maneira ingênua de sublinhar que Cholleton não se harmonizava com os vigários-gerais e que devia 

manter uma grande prudência. Déclas vê aqui as coisas de um ponto de vista muito parcial, quando se tratava 
de sutil prova de força nas mais altas instâncias diocesanas e até nacionais.
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“Desde que trabalhamos na sociedade dc Maria sempre procuramos co
municar nossas idéias e diligências ao P. Cholleton, seu vigário-gcral.” (Carta 
0 Dom de Pins, a 7/2/1833, OM1, doc. 264/2)

Até se pode dizer que as relações entre Cholleton e Jean-Claude Ciolin lo- 
ram particularmentc estreitas5”, ao passo que a atitude dc Cholleton com 
Courveille parece ter sido bastante reservada' . Além disso, Jean-Claude Colin 
terá a surpresa, em 1836, de ser superior dos Maristas, quando estava persua
dido que seria Cholleton, que apenas obtem um voto: o dc Jean-Claude Colin.

E, portanto, certo qua a decisão de se dirigir a Roma não pôde ser toma
da sem o acordo dc Cholleton. E igualmcnte provável que a estratégia indire
ta, que consistia cm se dirigir a um cardeal, fora aprovada por ele, como 
também teria sido ele, graças as suas boas relações com Bcsson, a conseguir 
que os Maristas contatassem Bigex. Assim, entre Dom Bigex c os Maristas ha- 
Vtria dois intermediários: Cholleton, que conhece bem o projeto destes c po
de ser o garante de sua seriedade; Bcsson, que conhece bem Cholleton e po
de recomendar sem medo os Maristas a Bigex. E pode-sc presumir que o as- 
itinto sc resolveu durante as ferias dc Bcsson c Cholleton, cm Micugy, perto 
dc Seyssel.

A segunda personagem convidada por Bcsson bem poderia scr o P. Gar 
dette, superior do seminário Santo Irincu, posto a par do projeto marista por 
Déclas, desde 1816, e que apoiará P. Champagnat nos momentos críticos de 
suas relações com Bochard. Vários outros indícios vão nesse sentido: primei- 
ramente suas relações difíceis com Bochard, seu superior direto, pois que é o 
vigário-gcral encarregado dos seminários; depois o lato que, a partir da chc 
gada dc Dom dc Pins, assiste às reuniões do conselho arquicpiscopal (OM4, 
p, 287); por fim, suas relações estreitas com o P. Cholleton, já que este é o di 
rctor do seminário, ao passo que Gardettc é o superior. Essas relações, ade
mais, parecem scr dc verdadeira amizade, pois que, cm 1820, uma carta do P. 
Gardettc ao P. Royer, diretor do seminário dc Clermont Ecrrand, indica que 
projetam ambos uma viagem a essa cidade, provavelmente durante as férias4”. 
Além disso, é muito verossímil que Dom Bigex não o conheça, porque Gar- 
dette c claramentc mais jovem que ele (nasceu cm 1765); o início dc sua car
reira eclesiástica sc desenvolve cm Clcrmont-Fcrrand e, durante a Revolução, 
a atividade de Gardettc fica acantonada cm Auvcrgnc c na periferia oeste da 
diocese de Lião, onde é professor, depois superior no seminário de Saint-Jo- 
dard. So começa a dsempenhar um papel importante na diocese a partir dc 
1812, ano cm que é nomeado superior dc Saint-Irénéc.

Ver em ()M os doc 264/2, 271/8, 328/3. 358/1, 480. 519. 819/12. 821/18. 839/9-11....852/10.
OMS, doc. 839/9: “não absolvería quem quisesse segui-lo”.
Arquivos diocesanos dc Clcrmont-Ferrand, doc. K 2 / 8 / 61.

Assim seria constituída a temível equipe dos opositores dos vigários-gc- 
rais sobre a qual os Maristas parecem se apoiar agora.
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Pode ser até que Pierre Colin tenha ido a Mieugy (Cerdon está a 60 km). 
Sua biografia relata, aliás, que em 1821 foi provavelmente a Grenoble e, em 
1823, ao bispado do Puy (OM4, p. 242-243) e que à chegada dc Dom Devie 
à sede de Belley (1823) “é, como cura, o porta-voz oficial do presbitério de Cer
don com o bispado, inclusive nos negócios da Sociedade".

Assim se explicaria melhor o fato de a carta não ter endereço e conter er
ros de cronologia bastante importantes referentes a Courveille. Porque pode- 
se supor que se Pierre Colin dispunha de um projeto concernente à S.M. c, 
mormente, de uma cópia da fórmula de 1816, que talvez ele próprio tenha si
do chamado a pronunciar, pouco conhecia Courveille, ao passo que seu irmão 
estava certamente mais a par. Teria, portanto, redigido sua carta em Mieugy 
mesmo, beneficiando-se dos conselhos de Cholleton, quiçá de Besson, mas 
sem as precisões cronológicas dc seu irmão. A vantagem era que essa carta po
dería chegar rápida e discretamente a seu destinatário, pois o correio saboia- 
no de Seyssel fica bem perto, e Besson dispõe de relações capazes de encarre
gar-se disso. Não conseguindo, em Seyssel, despachá-la como impresso no en
dereço de Dom Bigex, ele esclarece:

“Aproveitarei alguma ocasião para fazê-la chegar a Chambéry, e o senhor a 
receberá (a expedição) mais tarde”.

Assim pode-se explicar o fato de que a carta não tenha endereço. Ele 
aproveitou uma “ocasião”. Também é verdade que para ser bem recebida por 
Dom Bigex ela devia estar acompanhada de uma carta de apresentação dc 
Besson, podendo, portanto, beneficiar-se do um envio dc duas missivas num 
mesmo envelope.

Além disso, assim se compreende melhor que os Maristas tenham podido, 
desde novembro, escrever a Roma, tendo uma correspondência particular
mente rápida.

Enfim, não surpreende muito que Dom Bigex aconselhe a dirigir-se ao 
cardeal Pacca porque, segundo André Latreille41, este se interessara na ques
tão de Lião e parece que tinha afirmado que Roma possuía “mais documentos 
do que precisava para chegar a uma vacância definitiva”. Dom Bigex estava cer
tamente a par da atitude desse prelado e, portanto, orientou os Maristas para 
o homem dc que precisavam, visto ele não ser favorável a Fcsch.

41 Op. cit.

CONCLUSÃO

No fim deste comentário, podemos, portanto, repertoriar as aquisições 
mais importantes de nossa crítica.

Inicialmente, vemos que, para os Maristas de 1819, sua origem é bem de
vida à revelação do Puy que consiste na criação de uma nova ordem: “a so- 
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cicdade de Maria”, o que mais tarde Jean Claude Colin se encarregará de 
ocultar, até que uma polêmica sobre as origens estabeleça, cm 1870, o papel 
primordial de Courveille. A carta insiste sobre o fato que a partir da assinatu- 
ril do formulário de 1816, que resume o plano da sociedade, essa revelação é 
assumida, não mais por um homem, mas por um grupo, o que não impede 
que um verdadeiro triunvirato assuma sua direção: Courveille (o chefe caris
mático), Cholleton (o diretor espiritual) e Bochard (o superior eclesiástico).

Mas em 1819 a situação parece ter evoluído muito: mal recompensados 
dc sua submissão, os membros do grupo marista desafiam a autoridade de 
Bochard, decidindo apelar para Roma. Ao mesmo tempo a autoridade de 
Courveille se enfraquece, pois foi ele que armara uma estratégia dc aliança 
Com Bochard, em 1816, e à qual o grupo renuncia. Eis por que o nome de 
Courveille não é pronunciado, seu título de superior não é mencionado e Pe
dro Colin se apresenta como o porta-voz dc um grupo sem chefe. Provavel
mente pela mesma razão não alude a um projeto dc reunião no Puy, embora 
bem atestado pelos testemunhos de Déclas (doc. 551/8 e 591/10) e por uma 
curta do vigário-geral do Puy, em 1821 (doc. 68).

E muito provável que para realizar essa perigosa subtração de obediência, 
OS Maristas tenham obtido o apoio do partido oposto a Fcsch e aos vigários- 
gerais, patrocinado por Besson, cura dc Saint Nizier, e do qual Cholleton faz 
parte. E provavelmente por eles que os Maristas podem entrar cm contato 
com Dom Bigex.

A carta nos mostra, portanto, que o triunvirato primitivo começa a ser 
substituído por um segundo, composto por Cholleton, Jean-Claude Colin c 
Pierre Colin; o primeiro continua seu papel de conselheiro espiritual, mas as
sume também funções de mediador junto das autoridades eclesiásticas; o se
gundo tende a se tornar (pela redação da regra) o novo chefe carismático; o 
terceiro assegura, graças a sua posição de cura e sua união íntima com seu 
irmão, as funções de porta-voz do grupo. Dom Bigex, bispo, cobre com sua 
autoridade episcopal e moral as iniciativas desse triunvirato.

Em suma, em 1819, o grupo Marista funciona ainda na ambiguidade típi
ca dos primeiros tempos das ordens religiosas: um “bando” de iguais, imbuí
dos dc um sentimento fraternal.muito forte. Isso não exclui que seja ao me
smo tempo governado por uma autoridade moral que se encarrega dc fazer 
avançar o projeto, nesse caso um triunvirato. Entretanto, em 1819, a situação 
está complicada pelo fato que, se Bochard é posto fora do jogo por ter sido 
chamado a Roma, e Cholleton mais que nunca posto à frente do grupo, Cour
veille está sempre presente com seu título dc superior, reconhecido pelo gru
po c pelas autoridades diocesanas. Isso não impede que o processo de substi
tuição de um chefe carismático por um outro pareça bem iniciado. A carta de 
Pierre Colin deixa transparecer esse estado de tensão na Sociedade dc Maria, 
provavelmente ainda pouco percebido pelo grupo, mas que não deixará de se 
confirmar nos anos seguintes. Com efeito, sabemos que, em 1820, dois dc 
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seus membros, Verrier e Pousset, optam por Bochard, engajando-se com seus 
missionários diocesanos e que, em datas indeterminadas, muitos outros se 
desligam.

O cume da ambiguidade será atingido com a carta enviada a Roma, a 25 
de janeiro de 1822, assinada por Courveille, como superior, e pelos dois Co
lin, mas indicando Cerdon como lugar de residência. Também não admira 
que Courveille detenha algum tempo a resposta a ele dirigida por Roma e que 
os Colin lha subtraiam (OM4, p. 255), pois consideram que esse documento 
é o fruto de seus trabalhos. Fazendo isso, continuam o processo de deposição 
de Courveille como chefe carismático, em germe na carta de 1819 e que os 
dissabores e as faltas deste último, em 1’Hermitage, contribuirão a concluir.

Essa carta testemunha, portanto, uma mutação decisiva da S.M. nos seus 
primeiros anos e contribui a esclarecer os documentos ulteriores que já 
conhecemos.

Mas também nos traz uma quarta versão do formulário marista dc 1816, 
a única datada, cujo autor seja conhecido, de longe a mais antiga e, muito pro
vavelmente, a mais conforme ao original.

Enfim e sobretudo, a carta afirma que esse formulário é o resumo da fi
nalidade e do plano da sociedade, comunicados por Courveille a seus discí
pulos. O formulário não seria, pois, o texto original da Sociedade de Maria. 
Se não houve, como certos Maristas pretenderão mais tarde, uma regra de 
Courveille, parece que existiu um plano cujo autor era Courveille ou ao me
nos seu revelado42. Há, portanto, ainda muito a procurar sobre as origens ma
ristas. A descoberta dessa carta, em arquivos já explorados, mostra que ainda 
se pode encontrar.

42 Ver nas OM4, p. 532, a lenda do Jesuíta do Puy. Cf. “Cadernos Maristas”, n. 10.

André LANFREY,
15 de setembro de 1996.
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MARCELINO CHAMPAGNAT 
E A ESPIRITUALIDADE SULPICIANA

Espiritualidade, para mim, significa minha vida tal como a entendo, a 
imagino e a dirijo nas minhas relações com Deus, Jesus Cristo, sua Santa Mãe 
c os Santos. Minha espiritualidade se sustenta e se potencializa pelo Espírito 
Santo.

A disciplina requerida para eu viver minha espiritualidade está contida 
nas Constituições dos Irmãos Maristas, as quais me ajudam na experiência de 
relacionamento com meus Irmãos em comunidade, com a Igreja, no apostola- 
do, e com a comunidade mais ampla das pessoas - os meus amigos.

]á se sabe que a espiritualidade de um santo é o modo único como vê Deus, 
como fala dEle e com Ele se relaciona.'

Marcelino Champagnat, Fundador dos Irmãos Maristas, teve um modo pe
culiar de ver Deus, de falar-Lhe na oração, e certamente teve um relacionamen
to muito especial com Ele, desenvolvido ao longo da vida, em meio às relações 
familiares, no seminário e no seu trabalho como coadjutor de uma paróquia. 
Champagnat legou aos Irmãos seu modo típico de ver Deus, Cristo e Maria. In- 
culcou-nos sua preocupação pela presença de Deus, que deve influir nos acon
tecimentos e em nossas relações com as pessoas e com as coisas.

Pio XI, à Ordem Terceira de Sao Francisco, 1936.
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Sua espiritualidade converteu-se no modo marista de imitar Jesus e Maria e 
de tratar os jovens que educamos e as pessoas com quem nos relacionamos no 
apostolado. Há um jeito marista de seguir o Senhor: é a espiritualidade marista."’ 
Existe um modo marista de imitar Jesus: é a espiritualidade derivada do presé
pio, da cruz e do altar. Expressa-se na pobreza de nossa vida simples e na obe
diência que professamos. Champagnat nos deixou um modo marista que nos 
anima a ir a Jesus por meio de sua boa Mãe, Maria. Repete-nos algumas vezes, 
nas suas palestras e cartas, que nós, seus Irmãos, devemos encontrar Jesus com 
Maria, nossa Boa Mãe.

Todavia, não é meu propósito examinar nem estudar a espiritualidade de 
Champagnat. Esse trabalho já foi muito bem feito pelo Ir. Romuald Gibson, cm 
"Father Champagnat: The Man and his Spirituality” (Roma, 1971) e no docu
mento “Espiritualidade Marista”, do Ir. Charles Howard. A pergunta a que me 
proponho responder resumidamente é: De onde Marcelino recebeu, em pri
meiro lugar, sua espiritualidade, e o que é que nele influiu para desenvolver es
se dom que, com o tempo, se nos apresentou como espiritualidade marista? Co
mo resposta, refletiremos sobre estes pontos:

- as influências durante sua infância,
- a influência da Revolução Francesa,
- a influência de sua vida familiar,
- a influência de sua curta escolaridade,
- a influência de seus formadores no seminário.
Creio que nossa espiritualidade marista, que deve levar-nos a Jesus por 

meio de Maria, se fundamenta na espiritualidade sulpiciana, que deixou pro
funda marca não somente em Marcelino Champagnat, mas também em todo 
o grupo de maristas: Padres, Irmãos e Irmãs. Já estava na raiz mesma da So
ciedade. Atrevo-me a afirmar que a consagração de Fourvière era a expressão 
dessa espiritualidade, de acordo com a cultura da época pós-napolônica e 
com um movimento teológico que dava muita importância à autoridade do 
Papa em assuntos de doutrina e de disciplina eclesiástica.

O golpe de estado de Bonaparte, a 18 do brumário (9 de novembro) de 
1799, encerrou a etapa revolucionária e abriu o caminho à paz religiosa. Po
de-se dizer que com isso se permitiu o nascimento de muitas pequenas con
gregações religiosas. Os primeiros maristas concordavam em admitir que foi a 
revelação a Jean-Claude Courveille que originou a congregação dedicada à 
Santíssima Virgem Maria do Puy. Realizar esse sonho foi o compromisso de 
um grupo de entusiastas e empenhados amigos de Jean-Claude Courveille, o 
qual anelava a fundação de uma sociedade dedicada a Maria. Parece-me im
portante assinalar que a futura Sociedade de Maria, ou aquilo que mais tarde

2 Studics in marist Spirituality. Ir. Romuald Gibson, 1971, p. 1 
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se chamaria Família Marista, foi idéia de uma só pessoa - Jean-Claude Cour
veille - mas seu desenvolvimento foi obra de vários. Cada um de seus ramos 
tem seu próprio fundador ou pioneiro:

- Jean-Marie Chavoine, a mulher da aldeia,
- Marcelino Champagnat, o condutor de homens,
- Jean-Claude Colin, o visionário empreendedor,
- e Françoise Perroton, a missionária solitária.
Embora houvesse certo grau de influência mútua entre os quatro ramos 

da Sociedade de Maria, sua finalidade, inspiração e desenvolvimento se esta
beleceram separadamente. Os quatro ramos estavam decididos a reconhecer 
um Superior Geral comum. Constatamos isso no Testamento Espiritual de 
Marcelino Champagnat. Courveille esteve unido a Champagnat, provavel
mente por suas inversões na propriedade de 1’Hermitage e por seu desejo de 
tornar-se superior dos Irmãozinhos de Maria. O P. Antoine Forisier, SM, em 
seu livro For a Marian Church,' diz o seguinte dos quatro fundadores:

- Os pontos de vista de Jeanne-Marie Chavoin eram condicionados pelo 
gênero de vida que levava no povoado em que vivia.

- As intenções de Marcelino Champagnat eram maristas e vinculadas à vi
da de La Valia. Estava decidido a ajudar as crianças do meio rural e das cida
des pequenas, para poupar-lhes as dificuldades que ele mesmo experimenta
ra, devido a um professor incompetente e a um coadjutor-catequista que ape
lidava as crianças.

- A principal preocupação de Jean-Claude Colin era espiritual. Suas in
spirações parecem vir da Igreja primitiva, em particular de Maria entre os 
Apóstolos.

- O empenho de Francisca Perroton era missionário. Aprendeu alguns 
princípios da espiritualidade marista e depois os desenvolveu naquilo que se 
chamou seu “ministério pastoral”.'*

E assim a idéia da Sociedade da Bem-aventurada Virgem Maria, sonhada 
pelo seminarista do Puy, foi concretizada por Colin, Champagnat, Chavoin e 
Perroton. Entre os seminaristas que se reuniram no santuário de Fourvière, a 
23 de julho de 1816, estavam Marcelino Champagnat, Jean-Claude Colin, 
Jean-Claude Courveille, Etienne Déclas, J.A. Gilbert, J.B. Seyve, Etienne Ter- 
raillon e mais quatro outros. Jean-Claude Colin considera essa data como a da 
fundação de uma Sociedade de Maria que teria que desenvolver-se partindo 
de tão humildes começos.5 Todos haviam concluído os estudos no Seminário 
de Santo Irineu.

’ For a Marian Church, Antoine Forisier, SM. êback cover’.
4 Ibid. P. 229-234.
’ Ibid. p. 99.
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O Ir. Stephen Farrell, em Achievement from the Depths, assinala serem 
quinze os maristas entusiastas de 1815/' Em julho de 1816, somente doze fi
zeram a consagração de Fourvière. Após sua ordenação, foram enviados a vá
rias destinações, um foi até às missões da America do Norte. No momento em 
que o P. Colin consegue o reconhecimento oficial de Roma para os Padres, a 
11 de março de 1836, os que haviam formado o primeiro grupo de quinze e 
dos doze da consagração de Fourvière, somente continuavam: Champagnat, 
Colin, Tcrraillon e Déclas. Courveille continuava como sacerdote diocesano e, 
em agosto de 1836, era recebido como postulante na abadia beneditina de So- 
lesmes.

Nos seus primeiros anos de seminário maior, Marcelino Champagnat era 
membro ativo do grupo mariano que surgira em torno de Jean-Claude Cour
veille. Marcelino era um entusiasta da idéia da Sociedade de Maria, mas tra
zia sempre às reuniões uma nova idéia, talvez sugerida pelas falhas da in
strução primária, idéia expressa nesta frase repetida: Precisamos de Irmãos. 
Parece que Marcelino identificava as infelizes experiências de sua adolescên
cia com as idéias inovadoras que sugeria ao grupo a que aderira. O P. Antoine 
Forisicr, no livro supracitado, copia algumas frases escritas por Marcelino num 
relatório de 1834: Nascido no povoado de.... , aprendi a ler e a escrever com mui
ta dificuldade e sofrendo pela incompetência de alguns professores.'

Quero citar também o nome de uma santa da pós-Revolução (1844-1879), 
Bcrnadete Soubirous, de Lourdes, que também teve de assumir a deficiência de 
sua instrução na adolescência. Bernadete, como Marcelino, falava o dialeto lo
cal. Bcrnadete era menina enfermiça, ao passo que Marcelino era jovem robus
to e decidido, em cujas veias corria um sangue campesino. Mas ambos apren
deram a ler com dificuldade. A Bcrnadete se lhe negou o acesso à primeira co
munhão porque não era capaz de ler nem recordar nada. A Marcelino se lhe 
disse que não solicitasse o ingresso no seminário porque não tinha capacidade 
para os estudos sérios. E Interessante ver como essas duas pessoas ignorantes 
chegaram a ser instrumentos maravilhosos nas mãos de Deus para propagar a 
devoção à Mãe de Deus. Os dois pertenciam a famílias numerosas, onde goza
vam de excelentes relações, bem como com seus vizinhos. A vida de Bernadete, 
ocupada cm suas orações, transcorreu num convento, ao passo que a influência 
de Marcelino se estendeu ao mundo inteiro, destinada a tornar Jesus conhecido 
por meio de Maria.

Os outros membros do grupo de Courveille não estavam especialmentc in
teressados na sugestão de Marcelino, a respeito dos Irmãos professores, e lhe 
disseram que ele mesmo se encarregasse de fundá-los. Mais tarde sc referirá ao 
ramo dos Irmãos Maristas que me foi confiado em 1816.

‘ Achievement from the Depths, Ir. Stephen Farrell, FMS, p. 47. 
' For a Marian Church, Antoine Forisier, SM, p. 54.
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Pois bem, os quinze da primeira hora, os doze de Fourvière e os quatro que 
desses ficaram haviam sido formados e ordenados no seminário menor de Ver- 
rières e no maior de Santo Irineu, que eram sulpicianos no modo de entender a 
Teologia e por sua atitude perante a Igreja. Os sulpicianos haviam sido expul
sos dos seminários por Napoleão, mas os que os substituíram estudaram e se 
formaram sob a influência dos Padres Sulpicianos.

OS SULPICIANOS E SUA ESPIRITUALITADE

Esse grupo de sacerdotes foi fundado por Jean-Jacques Olier e se denomi
na sulpicianos devido à preponderância dos de São Sulpício, que era simple
smente o lugar originário do dinâmico movimento de reforma na formação dos 
sacerdotes. O movimento sulpiciano se confunde com a história da fundação da 
comunidade do seminário de São Sulpício. Baseia-se na experiência pessoal de 
conversão de Jean-Jacques Olier, que criou um método para a formação reli
giosa dos sacerdotes. Esse método estava de acordo com o ascetismo geral in
fundido pela espiritualidade da contra-reforma francesa/

Olier considerava a vida do sacerdote diocesano como uma vocação tão 
excelsa que o sacerdócio mesmo constituía por si a base sobre a qual construir 
a comunidade. Como o sacerdócio foi fundado por Cristo, Olier não se con
siderava a si mesmo como fundador de uma nova sociedade, senão como o ins
pirador de um novo método de formação nos seminários. Por isso os sulpi
cianos nunca emitiram votos; estavam incardinados numa diocese particular, 
não em comunidades próprias. Como os seminários sulpicianos de províncias 
estavam sob a autoridade dos Ordinários locais, todos os membros da com
panhia pertenciam a São Sulpício, que estava sob a jurisdição do abade de 
Saint-Germain-des-Prés.

Olier descendia de uma família muito rica e bem de vida. Estudara na 
Sorbona, especializando-se em línguas clássicas. Tendo completado os estu
dos na França, foi a Roma, em 1630, para estudar hebraico. Quando foi or
denado, sua mãe esperava que obtivesse uma dignidade eclesiástica importan
te dentro da Hierarquia francesa. Para remediar a perda da visão fez uma pe
regrinação a Loreto. Ali experimentou melhora visual e um renascimento do 
entusiasmo religioso. Tomou São Vicente de Paulo como diretor espiritual, 
com ele descobriu o alto significado da vocação sacerdotal. Ao mesmo tempo 
tornou-se discípulo de Charles de Condren (1588-1641), que fora superior ge
ral da ordem dos oratorianos. Durante esse tempo se lhe ofereceu a nomeação 
de bispo, mas preferiu a vida de simplicidade e de serviço. Com essa decisão, 
iniciou um período de dois anos, caracterizado por intensos escrúpulos, pela 
impossibilidade de realizar as ações mais ordinárias, como andar e falar, e por

’ Tradition and transformation in Catholic culture, C. Hauffman, p. 1 
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um profundo desprezo de si mesmo. Mais tarde, Olier denominará esse perío
do de sua vida a grande prova.

Durante esse tempo, Olier foi ajudado e mantido pelos sacerdotes discípu
los de Charles Condren, que residiam na casa de um deles, situada em Saint- 
Maur, perto de Paris. Levavam vida comunitária baseada na espiritualidade ora- 
toriana sobre o sacerdócio e na oração. Essa foi a humilde origem da Socieda
de de São Sulpício. A partir daí, o grupo se transferiu para Vaugirard, cm de
zembro de 1641, e começaram a afluir as vocações. Na primavera de 1642, o 
pároco de São Sulpício, do distrito de Saint-Germain, cntabulou relações com 
a comunidade de Vaugirad e pediu-lhe que se encarregasse da paróquia. Olier, 
sob sua própria responsabilidade e contando com a comunidade, aceitou essa 
oferta, com o que se ganhou em recursos e se passou a depender do Bispo de 
Paris. A 11 de agosto de 1642, Olier passou a ser pastor da paróquia de São 
Sulpício. No ano seguinte, foram estabelecidas escolas, bibliotecas e casa de re
tiro. Restaurou a liturgia da paróquia e estabeleceu um seminário para a for
mação de futuros sacerdotes. Os seminários de Verrières e de Santo Irineu eram 
dois dos seminários dirigidos pela sociedade de São Sulpício. No tempo em que 
Marcelino Champagnat esteve neles, 1805 c 1815, os sulpicianos haviam sido 
expulsos deles por ordem de Napoleão. Durante os 150 anos transcorridos en
tre a fundação de Vaugirard (1641) e o edito da Constituição Civil do Clero 
(1790), essa sociedade teve grande influência sobre a Igreja da França.

Olier lutou valentemente contra o jansenismo e ademais:
- Defendeu a prática da comunhão frequente" (Constituições 25, 27, 69).
- Pregou que o sacramento da reconciliação devia receber-se com fre

quência'0 (C 25, 72, 88).
- Favoreceu a realização dos retiros espirituais anuais" (C 15.1, 73.2, 55.6).
- Estabeleceu entre seus discípulos um ascetismo não excessivamente ba

seado na mortificação corporal  (C 26, 30, 59, 72, 166).12

12 Ibid., p. 17.
" Ibid., p. 17.

O programa diário recomendado por Olier aos aspirantes sulpicianos incluía:
a) Assistência diária à Missa.
b) Meditação.
c) Leitura espiritual e leitura particular.
d) Recitação diária do Rosário.
e) Reintrodução da reza de várias horas do Ofício.
Todas essas práticas serão encontradas mais tarde nas Constituições dos 

Irmãos Maristas e no Direito Canônico (663)."

Ibid. p. 11.
Ibid., p. XII, Introdução.

" Ibid., p. 16.
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Além disso:
f) Olier centralizou toda a autoridade no Superior e nos seus Conselhei

ros  (C 118, 154).14
g) O estilo de vida de Olier era o da simplicidade, da oração mental, de 

uma especial devoção à presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento, a 
devoção a Nossa Senhora, a São José e a São João Batista.15

h) O movimento sulpiciano apoiava a autoridade eclesial de Roma  (C 10,40).16
i) Também recomendava e estabelecia a necessidade da direção espiritual 

(C 115).

" Ibid., p. 17.
” Ibid., p. 23.
“■ Ibid., p. 20.
17 Ibid., p. 33. Ibid., p. 38.
18 Ibid., p. 37, 38.
' ’ Ibid., p. 38.

Quando nasceu Champagnat, em 1789, era Superior Geral do seminário 
de São Sulpício - chamado o Grande Seminário - Jacques-André Emery, elei
to em 1782. Emery era altamente apreciado por todos e tão identificado com a 
revitalização da sociedade de São Sulpício, que pode ser considerado como a 
reencarnação do carisma original de Olier.'7 Durante'o Terror (1793-1794), 
Emery foi duas vezes preso. Em conseqüência do assassinato de oito sulpicia- 
nos, teve que dispersar os outros, muitos dos quais emigraram. Tendo ficado 
em Paris, continuou proibindo o juramento de liberdade, igualdade e frater
nidade. Livre da prisão, tornou-se líder da resistência eclesiástica francesa do 
interior do país e permaneceu absolutamente fiel a Roma.1* Durante esses 
anos (1790-1801), os seminários que Marcelino frequentou foram providos de 
pessoal dirigente que provinha de São Sulpício ou que havia sido formado se
gundo seu espírito.'9

O P. Coste, SM, nos disse que os professores do seminário eram sacerdo
tes seculares que haviam sido formados pelos sulpicianos ou próximos de suas 
tradições. O Superior, Gardette, havia sofrido muito pela fé durante a Revo
lução. Era superior do seminário de St. Jodart quando Jean-Claude Colin ali 
esteve. O P. De la Croix d’Azolette era o diretor espiritual; o P Cattet, pro
fessor de Dogma; o P. Cholleton, professor de Teologia Moral; o P. Meniadc 
era administrador; e o P. Mioland era professor de Liturgia e de Cerimônias. 
O P Coste nos disse que os professores eram jovens.

Influências na infância de Marcelino

Certa vez, quando sua tia freira estava falando com a mãe de Marcelino 
sobre os acontecimentos daquele tempo e os males da Revolução, o pequeno 
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lhe perguntou: - Tia, que é revolução? É gente ou é bicho? - Coitadinho, res
pondeu a religiosa chorando. Deus permita que nunca experimentes o que é re
volução: é mais cruel do que as piores feras do mundo. (Vida de ].B.M. Champa
gnat, 1989, p. 4)

Marcelino, talvez com de sete anos de idade, havia sido levado por sua 
mãe ou por algum parente ao santuário do Puy, para o Jubileu. Essa celebração 
se realizava quando a festa da Anunciação (25 de março) caía na sexta-feira 
santa, e isso ocorreu em 1796. O fato é recordado pelo Ir. João Batista na bio
grafia do Fundador (Farrcll, p. 16).

Marcelino, havendo nascido justamente às vésperas de estourar a Revo
lução, em sua infância e adolescência esteve sem dúvida metido em cheio no 
torvelinho revolucionário. O ambiente familiar estável e o fato de viver em zo
na rural parece que lhe infundiu uma atitude positiva para com sua família. O 
pai de Marcelino parece ter sido uma figura sociável, bem-educada e com
preensiva com os demais. Certamente que se viu comprometido com a Revo
lução em seu distrito, è sem dúvida Marcelino se dava conta de tudo, porque 
muitas vezes o pai estava ausente devido a seus negócios. Que sua família exer
ceu influência positiva sobre Marcelino podemos deduzir da insistência poste
rior deste para que a comunidade de Irmãos se modelasse conforme a família.20 
Esse conceito de vida marista - a família marista - é intensamente promovido 
nos colégios maristas da Austrália. Construímos nossa unidade em torno de 
Maria, nossa Boa Mãe, como membros de sua família.21 A palavra “família” 
aparece pelo menos 25 vezes nas Constituições.

” Studics in marist Spirituality, p. 48.
;l Constituições, n. 9.
22 Expressão do poeta Joyce Kilmer, em Joseph.

Vida dcJ.B.M. Champagnat, 1989, p. 3.

A família Champagnat era auto-suficiente. Eram agricultores, não em 
grande escala, mas produziam quase tudo o que precisavam. O pai era jeitoso, 
cultivador (de grão, especialmente), moleiro, carpinteiro, pedreiro e ferreiro. 
Mais tarde, Marcelino valer-se-á desses ofícios em suas construções. Pode-se 
afirmar que João Batista Champagnat era bom pai para com ele, um bom mo
delo e um homem caseiro,22 embora pertencesse à câmara municipal e, politi
camente, fosse homem da Revolução.

Em casa havia também duas mulheres que exerceram grande influência na 
educação de Marcelino, particularmente no desenvolvimento de sua fé e na ex
traordinária reverência que mostrou por tudo quanto se referisse a Deus, seja 
na oração, na liturgia ou nas relações com os membros da família e com os 
amigos. Essas qualidades serão mais tarde transferidas à sua preocupação e 
amor pelos Irmãos. Foi dito que era o benjamim da tribo dos Champagnat e 
que sua mãe, “emhora amasse com ternura todos os filhos, tinha afeição especial 
pelo pequeno Marcelino, não por ser o caçula, mas por pressentir o que seria mais 
tarde”.2'
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Sem dúvida nenhuma, Marcelino aprendeu o catecismo e recebeu bons 
exemplos de sua mãe e de sua tia. Seus conhecimentos religiosos provinham 
especialmente de sua tia, que era uma religiosa exclaustrada, das Irmãs de São 
José de Marlhes, que também o preparou à primeira comunhão e lhe ensinou 
a ler e a escrever. Suspeito que também repreendería Marcelino por ter aban
donado a escola na tenra idade de oito anos.24

"Vida de J.B.M. Champagnat, 1989, p. 5.
” Studies in marist Spirituality, p. 53; Vida dc J.B.M. Champagnat, p. 6

Não é necessário dizer que Marcelino respeitava suas irmãs maiores e que 
se dava bem com os irmãos, porque aos catorze anos planejou com eles um 
negócio, criando e vendendo ovelhas.25

A influência da família sobre Marcelino foi muito grande. Quando deci
diu ir para o seminário e tornar-se sacerdote, havia já adquirido autodiscipli- 
na, grande confiança em si mesmo e capacidade de decisão; tinha fé sincera e 
grande devoção à Santíssima Virgem. Isto sabiam os membros da família, por
que a história nos disse que foram os irmãos de Marcelino que o indicaram ao 
sacerdote que viera a casa buscar vocações sacerdotais. A mãe de Marcelino 
desempenharia papel importante, animando o filho adolescente nos primeiros 
dias de estada no seminário menor de Verrières.

Conhecemos poucas coisas sobre a vida de Marcelino entre os oito e os 
quinze anos. Em certo modo existe um paralelismo entre Marcelino e a histó
ria de Jesus adolescente, contada no Novo Testamento. Jesus é chamado à vi
da pública depois de uma vida oculta. Marcelino é chamado a preparar-se ao 
sacerdócio na idade de dezesseis anos. As duas existências tiveram sua vida 
oculta. O evangelho de Mateus (2, 13-22) nos diz que Jesus, depois de voltar 
do exílio, dependia de José e de Maria para sua sobrevivência humana. Mar
celino depende totalmente da mãe e da tia refugiada, para sobreviver no am
biente irreligioso da Revolução Francesa. A Sagrada Família também depen
deu totalmente de Deus para se proteger da maldade de Herodes. Da mesma 
maneira, a família Champagnat voltou-se para Deus, buscando nele proteção 
em tempos de dificuldade. Em dado momento, Jesus encontra-se no templo. 
Nota-se nessa visita uma espécie dc ardor juvenil ou, como diz o Evangelho, 
houve uma perda no templo. Marcelino teve bem poucas horas de escola. Am
bos voltam a casa para iniciar uma preparação imediata, cumprindo a vonta
de do Pai. Em Mt 2, 23 e em Lc 2, 39-40, nos surpreendemos de uma coisa 
como esta: Quando é que Maria contou para Jesus a história do nascimento 
dele? Como é que falava para Jesus sobre Deus, seu Pai dos céus? Por que 
passou Jesus a maior parte da infância e da juventude no retiro? Não pode
ríam aplicar-se a Marcelino tais perguntas? Ambos se viram expostos ao so
frimento e finalmente à morte para poder cumprir a missão de sua vida em fa
vor do Reino.
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Influência da Revolução Francesa sobre Marcelino

O fato de Marcelino perguntar sobre a Revolução já nos indica que já na 
sua tenra idade se dava conta de que algo de especial estava acontecendo, não 
só na família, mas também fora dela. Os dez primeiros anos de vida dc Marce
lino coincidiram com os dez primeiros da Revolução Francesa.24 Podemos assi
nalar alguns fatos que, de certa maneira, deverão ter influído sobre Marcelino:

- O compromisso total de seu pai. Andava ausente de casa durante muito 
tempo.

- A acolhida em sua casa de duas religiosas muito chegadas à família.2'
- As missas clandestinas em casa.
- A assistência às cerimônias cívicas locais, ao que parece, todos os meses.
- Carestia generalizada de alimentos.
- Profanação da igreja e dos vasos sagrados.
- Medo existente entre os paroquianos.
À medida que Marcelino crescia, ia se dando conta dos problemas da po

breza, com os vícios, os abusos e as desordens na paróquia, bebedeiras (as taber
nas, geralmente lotadas à noite), danças, reuniões noturnas, juras, blasfêmias e a 
leitura de livros perniciosos. A maioria já não assistia às cerimônias da igreja, e 
não havia professor.™

O pai de Marcelino era homem forte. Sabemos que era prudente e hábil no 
manejo dos negócios da casa e do distrito,29 e Marcelino aprendeu dele a ser di
plomático com as pessoas, o que lhe serviu muito no futuro.

Achievemcnt from the Depths, Ir. Stephen Farrell, fms, p. 10.
27 Ibid.. p. 11
” Vida de J.B.M. Champagnat, 1989, p. 38, 48-51.
?> Achievcment from the Depths, Ir. Stephen Farrell, fms, p. 21

P. Jean Coste, SM, Conferência dada em Unters Ilill, N.G.S., dezembro de 1972.
" Notas reunidas pelo Ir. Owen Kavanagh, fms, e gentilmente oferecidas pelo Ir. Frederick McMahon. fms.

Parece que Marcelino saiu da época revolucionária bem preparado para o 
futuro. A vida doméstica lhe fora como a experiência de Moisés, e a casa fami
liar o lugar santo aonde se aproximou do Senhor: uma preparação longe dos 
problemas normais das pessoas, cm vista das grandes coisas que se aproxima
vam. Marcelino sempre levou consigo esta qualidade: a de encontrar a ferra
menta oportuna c a pedra adequada para cada construção. Também isso se verá 
em sua espiritualidade. Dc todos os fundadores maristas, será aquele que mais 
se aproximará do Cristo dos Evangelhos.50

Influência da formação recebida no seminário"

A capacidade do P. Champagnat para realizar o bem foi, em grande parte, 
determinada por sua formação nos seminários de Verrières e de Santo Irineu,
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em Lião. Pode-se pensar que foi em Santo Irineu que aprendeu seu princípio 
de vida e de ação. Apesar da expulsão dos sacerdotes sulpicianos por Napo- 
leão, o sistema por eles implantado ainda continuava vigente no seminário de 
Lião. Marcelino Champagnat era o fruto do sentido espiritual e apostólico da 
formação sulpiciana.

No ano de 1811, em represália por seu devotamento à Santa Sé, os sulpicia
nos foram expulsos outra vez e não puderam retornar até 1816. Mas na diocese 
de Lião, sob a proteção do próprio Cardeal Fesch, esse espírito se manteve devi
do aos Padres Gardette, Cholleton, Cattet e Mioland. Esse seminário maior, 
conhecido pela quantidade e qualidade de seus estudantes, era tamhém o ex
poente das idéias mais arrojadas da época e o ponto de encontro de todos os que 
estavam trabalhando pelo renascimento religioso do país. É nessa atmosfera, ex
cepcional por muitos motivos, que devemos situar os dois novos projetos de fun
dação que nasceram em Santo Irineu (OM1, 167). É à luz desses fatos devemos 
ver e julgar Marcelino Champagnat.

Pessoas da envergadura de Colin, Courveille, Déclas, Terraillon e João 
Maria Vianney foram alguns dos que influíram em Marcelino. Vendo os ho
mens que surgiram de Santo Irineu, podemos dar-nos conta das principais 
idéias inculcadas pelos sulpicianos.

- Uma altíssima idéia de Deus.
- Uma amorosa reverência por Ele.
- ”dio ao pecado como ofensa a Deus.
- Negação de si mesmo levada até o extremo, com o fim de partilhar o mi

stério de Cristo.
- Devoção aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria
- Devoção aos anjos e aos santos.
- Zelo pelo apostolado entre o povo, através da catequese e das obras de 

caridade.
- Devoção ao Santíssimo Sacramento.
- Devoção à Santíssima Virgem como medianeira.
- Preferência pela humildade.
Tudo isso é sulpiciano e tudo isso encontramos em Marcelino e em seus 

companheiros de seminário. Encontramo-lo também na formação dos primei
ros Irmãos.

Marcelino deu a seus Irmãos o método de oração e de catequese dos sul
picianos. O Ir. Silvestre, que viveu muitos anos em companhia do P. Cham
pagnat e em estreito contato com ele, escreveu em suas memórias: Via no P. 
Gardette, seu antigo Superior, o modelo da regularidade, que chegara a ser pro
verbial, pois muitas vezes lhe ouvi dizer que aquele Superior era a regra encar
nada. Do mesmo modo, Marcelino era admirado pela forma escrupulosa de 
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observar a regra. Achava-a tão excelente que a tomou como modelo da que 
deu aos seus Irmãos. Alguns candidatos, que antes de entrar no Instituto ha
viam passado algum tempo no seminário, diziam que a regra dos Irmãos era 
muito parecida com a do seminário. Tinham os mesmos exercícios de pieda
de que no seminário maior e viam em Marcelino a mesma regularidade que 
no superior anterior, o P Gardette.

Assim pois, Marcelino saiu do seminário com uma formação bastante rí
gida, mas como coadjutor era tido por simpático e muito compreensivo no 
confessionário. Uma testemunha, o Ir. Teodósio, nos diz: O P. Champagnat 
não gostava do rigorismo que destrói a caridade nas comunidades. No processo 
informativo para a beatificação do P. Champagnat encontramos a evidência 
disso: O P. Champagnat ouvia muitas confissões em La Valia. As pessoas se con
fessavam de preferência a ele. Muitas vezes havia mais gente esperando confes
sar-se a ele do que a qualquer outro confessor. Na direção era muito paternal. 
E em outra parte lemos: O P. Champagnat ouvia muitas confissões. Em La Val
ia atendia todos os Irmãos e, em 1’Hermitage, a três quartas partes deles. Du
rante o noviciado sempre segui seus conselhos eminentemente paternais. Na 
confissão era atencioso, cheio de simpatia e tanto sabia animar que esse exercí
cio, tão penoso para a natureza humana, se tornava agradável e até atraente. Um 
de seus paroquianos, F. Courbon, declarava: Sabia perfeitamente animar a todos 
com palavras cheias de fé e de confiança em Deus. Ao que parece, esses teste
munhos eram totalmente sinceros. Lendo o processo informativo, a gente fica 
impressionado com muitas declarações que incidem sobre a extrema bondade 
de Marcelino Champagnat no confessionário. Parece totalmente verdadeiro 
que Marcelino, mantendo o espírito de humildade, a caridade e a dedicação 
aos pobres, e vivendo intensa vida marial, soube também manter-se afastado 
de todo rigorismo.

E interessante notarmos que, depois da morte de Champagnat, o P. Colin 
ditou esta diretiva: Santo Tomás para o dogma, Santo Afonso para a moral, e 
São Francisco de Sales para o ascetismo. Esses eram os mestres que o P. Colin 
desejava para os sacerdotes. O Ir. Silvestre nos diz que o P. Champagnat 
conhecia bem esses autores: citava-os amiúde em suas conferências.

Marcelino ingressou no seminário maior em novembro de 1813. Sua vida 
começa a tomar a forma definitiva. O Santo Cura de Ars, Jean-Claude Colin, 
o cardeal Donnet e o P. Duplay (que teve importante papel como superior do 
seminário maior) foram homens formados nos mesmos moldes e nos mesmos 
valores e princípios fundamentais da vida, nos mesmos objetivos, esforçando- 
se nas mesmas virtudes e até muitas vezes com as mesmas expressões literá
rias. Todos haviam sido formados pelo P. Gardette, superior e educador. Sua 
autoridade provinha, sem dúvida, da condição de confessor da fé. Além do 
homem, viam nele também o mártir, pois era um dos poucos que haviam so
brevivido à prisão num barco em Rochcfort. Era um homem que sabia inspi
rar respeito por sua retidão, piedade, abnegação e fidelidade aos ideais que 

44



MARCELINO CHAMPAGNAT E A ESPIRITUALIDADE SULPICIANA

propunha aos demais. Ajudado por outros quatro sacerdotes superiores do se
minário, o P. Gardette, que era sulpiciano de coração, incutiu nos seminaris
tas o espírito sulpiciano e o zelo no trabalho pelo Reino.

Claro que havia muitas queixas por parte dos que não simpatizavam com 
os sulpicianos, mormente devido à sua lealdade para com Roma (OM1, p. 
177-8). Um dos que mais manifestavam seu desacordo era o P. Bochard, um 
dos três vigários-gerais da diocese de Lião. Esses vigários-gerais governavam a 
diocese na ausência do Cardeal Fesch, tio de Napoleão, que se encontrava no 
exílio voluntário, desde 1815. Bochard era um líder ativo, capacitado e par
tidário do Galicanismo. Considerava-se a si mesmo como fundador de nova 
congregação religiosa: a Sociedade da Cruz de Jesus. Era ardente orador e pa
rece que também sabia inflamar o povo com seus escritos. Demagogo de mui
to talento, abusava de sua posição na diocese para atrair os outros a favor de
le. Escusado dizer que muitas autoridades da diocese não lhe apoiavam as 
idéias, mormente as referentes à teologia a favor da Igreja nacional, oposta à 
teologia da Igreja universal que apoiava a autoridade do Papa.

Apoiou Jean-Claude Courveille, nomeado coadjutor de Verrières, cuja 
paróquia e seminário menor eram confiados a sacerdotes associados ao se
minário maior. Bochard esperava que Courveille encaminhasse seu recém-na
scido grupinho de maristas para a sociedade diocesana da Cruz de Jesus, que 
estava intentando fundar. Essa época de começos de século era momento 
muito prolifero em novas fundações de grupos de Sacerdotes, de Irmãos e de 
Religiosas. A associação de Bochard era uma a mais entre muitas. Trabalhou 
contra a fundação de uma sociedade dedicada a Maria. A 22 de agosto de 
1815, o Conselho Diocesano de Lião aprovou-lhe cm princípio a fundação da 
sociedade, confiando-lhe importantes trabalhos na diocese, tais como: retiros, 
direção espiritual e catequese.

O P. Bochard exerceu também pressão sobre Marcelino Champagnat pa
ra que este unisse seus Irmãozinhos de Maria com os Irmãos da Cruz de Je
sus, mas não conseguiu seu intento. Bochard mostrou-lhe claramente que não 
era favorável a outras fundações. Por Champagnat ser amigo dos sacerdotes 
sulpicianos, defensor do reconhecimento da autoridade de Roma e por não 
querer juntar seus Irmãos com os da Cruz de Jesus, era muito malvisto e per
seguido pelo P. Bochard. Nesses momentos críticos, o P Champagnat encon
trou apoio e confiança no P. Gardette. O novo Papa eleito em 1823, Leão 
XII, nomeou Dom de Pins Administrador Apostólico de Lião. Ofendido por 
essa nomeação, Bochard abandonou a diocese. Morreu em 1834, no mesmo 
ano em que o P. Jean-Claude Colin obtinha a aprovação das Constituições da 
Sociedade de Maria.

Marcelino sempre estimou Gardette, seu antigo superior, nele deposi
tou grande confiança, por ele foi animado nas dificuldades e adquiriu seu 
espírito. O P. Gardette é um benfeitor extraordinário dos Irmãos Maristas 
porque os ajudou em muitas ocasiões e porque foi o formador de Marceli- 
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no. O P. Champagnat pode ser considerado como verdadeiro filho de São 
Sulpício.’2

O P. Cholleton

No seminário, o grupo dos maristas tinha como confidente e diretor espi
ritual o P. Cholleton, cuja influência era tão grande como a do P. Gardette. 
Eram tempos difíceis para o nascente grupo que acudiu ao P Cholleton, pe
dindo conselho, apoio e proteção contra os ataques que sofria. Parece que 
Cholleton recusou quatro vezes a nomeação de bispo e por fim ingressou nos 
Padres Maristas, chegando a ser mestre de noviços, encarregado de formar 
autênticos maristas.

O P. Champagnat nunca fez nada de importante sem consultar o P. Chol
leton que, desde o princípio, conhecia todos os projetos do Fundador. Certa
mente o P. Cholleton não ocultava sua simpatia por Champagnat a quem, 
abertamente, sempre apoiou. Em 1824, veio benzer a primeira pedra dc 
1’Hermitage, enquanto alguns outros sacerdotes achavam que o nosso Funda
dor estava louco.

O P. Cholleton lecionava Teologia Moral no seminário. Era um mestre 
muito competente e praticava o que ensinava. Sem dúvida Marcelino terá bus
cado nessas lições de Teologia Moral sua atitude contra os bailes e sua reação 
contra a imoralidade trazida pela Revolução.

O P. Cholleton era galicano antes de tornar-se marista, e isso e isso diz 
muito a favor desse homem que não influiu demasiadamente nesse aspecto 
nos primeiros maristas. Devia ser pessoa muito aberta, de visão ampla e que 
sabia escutar. O Ir. Silvestre diz do P. Champagnat: “Não somente acreditava 
na infalibilidade do Papa - e isso antes da definição do dogma - mas queria que 
os Irmãos ensinassem isso aos seus alunos".

O P. Champagnat tinha certa aversão natural ao galicanismo”, que era al
go como “circunstancial” à arquidiocese de Lião. Em suas relações com Bo-

" O caráter religioso do seminário em que se formou Marcelino reflete a espiritualidade de Olier, o qual 
escreve no prólogo de seu guia Pietas seminarii, para todos os seminaristas: O primeiro e o último objetivo des
te instituto é viver plenamente para Deus, em Cristo nosso Senhor.

" O galicanismo procurava diminuir o poder papal em assuntos relativos ao governo da Igreja e também 
da Teologia. Originava-se da noção de que o Rei da França havia desempenhado um papel privilegiado nos as
suntos da Igreja e na exigência de uma independência da autoridade papal nos assuntos temporais. Do ponto 
de vista teológico, o galicanismo se baseava na reivindicação dos antigos privilégios e costumes concedidos à 
Igreja francesa.

O apoio à teologia do galicanismo foi enfraquecendo durante o século XIX, especialmente com o 
desenvolvimento da tendência ultramontana.
O ultramontanismo era um movimento teológico que enfatizava muito a autoridade do Papa em assuntos 

de doutrina e de governo eclesiástico. Era um movimento católico-liberal, anterior e posterior à Revolução 
Francesa para promover uma renovação católica liberal da Igreja da França. De Lamennais, Montalembert e o 
dominicano Henri Lacordaire foram os líderes desse movimento.

Marcelino Champagnat e Jean-Claude Colin eram ultramontanos (cf. C 10, 40). 
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chard, Champagnat teve que sofrer muito por esse motivo, por duas razões: 
Marcelino tinha grande aversão à rigidez do galicanismo e estava pagando o 
preço de não ter juntado seu grupo ao da Cruz de Jesus. Isso pode explicar 
provavelmente por que escreveu a dois bispos dizendo: “Todas as dioceses do 
mundo entram em nossos planos", o que nos mostra a grandeza de visão e a 
magnanimidade do homem Marcelino.

Atrevo-mc a pensar que Marcelino Champagnat estava bem adiantado 
aos homens da Igreja de seu tempo. Cito algumas idéias em que me apoio pa
ra essa afirmação:

a) Sua lealdade ao Sumo Pontífice, muito antes da promulgação da dou
trina da infalibilidade.

b) Animando e recomendando a seus primeiros Irmãos a assistência diá
ria à Eucaristia.

c) Animando e recomendando aos primeiros Irmãos a recepção regular e 
até frequente da Sagrada Comunhão. As normas de Pio X sobre esse assunto 
são muito posteriores.w

d) A devoção à Santíssima Virgem, aos Santos era a base de sua vida de 
oração. Uma extraordinária relação entre Jesus, Maria e ele mesmo.”

e) Devoção aos Sagrados Corações de Jesus e de Maria.
f) Desejo de que seus Irmãos ocupassem os primeiros lugares perante o 

presépio de Belém, o Calvário e o Altar.’6
g) Devoção à presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento.
h) Humildade e simplicidade, consideradas como as características dos 

Irmãos.

M Marcelino insistia para que sua própria prática de frequentes contatos com Jesus no Santíssimo Sacra
mento fosse seguida por seus Irmãos (cf. Vida de J.B.M. Champagnat, 1989, Segunda Parte, cap. VI). Reco
mendava amiúde a seus Irmãos a assistência diária à Missa e a frequente recepção da Comunhão, e isso peran
te a prática geral de seu tempo (Studies in marist Spirituality, p. 85).

” Olier expressava assim sua idéia da oração mental: Jesus diante de meus olhos, Jesus cm meu coração e 
Jesus em minhas mãos. Essa teologia cristológica c um aspecto da espiritualidade de Marcelino Champagnat e 
de seus companheiros de seminário. Ela foi escrita nas novas Constituições dos Irmãos Maristas. Esse elemento 
particular da Espiritualidade Marista encontra sua expressão no coração da atitude de Marcelino para com 
Deus, sendo, portanto, de certa maneira, peculiar a esse ramo da família marista.

M’ Olier identificava sua vida interior com os mistérios do nascimento, paixão, morte, ressurreição e ascen
são de Jesus, como os celebramos na liturgia. Champagnat foi doutrinado na tradição sulpiciana c sua teologia 
cristológica era predominantemente a de Jesus visto como o amor divino encarnado. Belém, a Cruz e o Altar 
eram aspectos de Cristo que concentravam as preferências do fundador: Cristo em sua infância, no sacrifício 
do Calvário e na Eucaristia. Desejo que os Irmãozinhos de Maria sejam os íntimos de Jesus que nasce, de Jesus 
que morre e de Jesus que se imola sobre o altar. Que sejam os íntimos de Jesus em todos os seus mistérios: sua 
vida, suas ações, seus sofrimentos; esse deve ser o grande e principal assunto de suas meditações. Devem acom
panhar Jesus em todas as circunstâncias da vida dele; mas convém que lhe façam companhia e o contemplem 
sobretudo no presépio, na cruz e sobre o altar (Avis, Leçons, Sentences, p. 64).

Tudo isso era sulpiciano em sua essência, e o P. Champagnat inculcou es
sas e outras idéias entre os primeiros Irmãos, idéias que depois foram intro
duzidas nas primeiras Constituições dos Irmãos Maristas das Escolas.
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CONCLUSÃO

Marcelino é um verdadeiro filho de São Sulpício. Tentou resumir sua pró
pria espiritualidade neste lema que deixou aos Irmãos: Tudo a Jesus por Ma
ria, tudo a Maria para Jesus. Nós, seus Irmãos, devemos aprofundar o conhe
cimento da vida do Fundador e das Constituições. E aí que encontraremos 
sua espiritualidade, a verdadeira espiritualidade marista que partilharemos 
com nossos coirmãos, parentes, alunos e benfeitores, numa palavra, com a 
família marista.

A espiritualidade do P. Champagnat está primeiro e principalmente na 
família. Na família encontrou a experiência do amor de Deus. Na família 
aprendeu a ser humilde, simples e modesto, qualidades que mais tarde reco
mendou vivamente a seus Irmãos. E a espiritualidade de um camponês de 
Marlhes. A espiritualidade que entregou a seus Irmãos estava orientada para 
a família: Encontrareis Jesus com Maria, sua Mãe. No seminário desenvolveu 
sua relação com Deus, sob a orientação de sacerdotes sulpicianos. Mais tarde, 
no seu ministério pastoral, em suas relações com a gente simples, em sua ex
periência como fundador dos Padres da Sociedade de Maria e em seu tra
balho com os Irmãos, continuou a desenvolver uma espiritualidade que se 
tornou a autêntica espiritualidade marista... o caminho marista.

A espiritualidade de Champagnat era viva e irradiante. Tinha base sólida, 
era compreendida, vivenciada, imaginada e decidida em suas relações com 
Deus, Jesus Cristo, sua Santíssima Mãe e os Santos. Expressava-a na sua vida 
de oração, no seu amor à Eucaristia, no trabalho manual, na contemplação, 
nos valores de algumas passagens evangélicas, frequentemente repetidas aos 
Irmãos, e no extraordinário amor pelos pobres e abandonados. Isso é que nos 
deixou em herança.

Mas foi Deus mesmo que, através de Marcelino, nos concedeu o dom 
dessa espiritualidade ao mesmo tempo marial e apostólica. Os símbolos tangí
veis dessa espiritualidade são: o presépio, a cruz e o altar; o Sim de Maria na 
Anunciação, Nossa Senhora de Fourvière, a experiência do jovem Monta- 
gne... para citar alguns (cf. C 7).

Marcelino Champagnat era exemplo vivo dc simplicidade, humildade e 
modéstia e desejava essas mesmas virtudes para seus Irmãos. Essa é a base de 
nossa tradição espiritual, a pedra angular da espiritualidade marista: humilda
de dc coração, justiça e prudência na ação, e trabalhar ocultos c desconheci
dos dos homens. Essas eram as características de Maria, nossa Boa Mãe, a 
quem Marcelino queria que seguissem para chegar a conhecer o Senhor.

Beato Fundador, agradeço-te a graça de te descobrir, conhecer e amar. 
Também te agradeço por me ajudares a encontrar um novo significado para 
minha vida, quando estava depresso. Concede-me a graça de continuar vivendo 
com alegria minha vocação marista. Prometo-te fazer todo o possível para tornar 
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conhecido teu espírito, teu modo de amar a ]esus e Maria, e teu carisma a ser
viço da juventude, dos pobres, da Igreja e de todas as pessoas. Amém.

(Ir. Luiz Silveira, marista brasileiro)
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APÊNDICE I

Nota sobre os Sulpicianos
O sulpiciano é um sacerdote dedicado à direção espiritual dos que são 

chamados às ordens sacras. A organização sulpiciana é um grupo de apoio pa
ra os sacerdotes, não uma congregação religiosa ou ordem religiosa.

São Sulpício é o lugar onde nasceu o dinâmico movimento da reforma da 
formação religiosa dos sacerdotes na França. Jean-Jacques Olier, de Verneuil, 
de família aristocrática, foi o fundador e primeiro impulsionador desse movi
mento. Educou-se com os jesuítas de Lião e graduou-se em Filosofia, no Colé
gio Harcourt, de Paris. Depois completou os estudos de Teologia, na Sorbo- 
na. Em 1631, Olier se pôs sob a direção espiritual de São Vicente de Paulo. 
Com 25 anos de idade, foi ordenado sacerdote e, no trabalho apostólico, 
uniu-se aos oratorianos, fundados por São João Eudes, que trabalham com os 
pobres da cidade. Após esse trabalho de evangelização dos abandonados, em 
1640, decidiu viver em comunidade com outros sacerdotes diocesanos, ado
tando a espiritualidade e a forma de oração dos oratorianos. Essa foi a origem 
simples da Sociedade de São Sulpício. Depois de algumas dificuldades, con
struiu-se uma casa de retiro em Chartres, mas que fracassou. Eventualmente, 
na primavera de 1642, Olier foi designado como pároco de São Sulpício, 
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paróquia do bairro de Saint-Germain, e o nome de São Sulpício foi, dali em 
diante, sinônimo do movimento de reforma do clero francês. A partir dessa 
paróquia, os sulpicianos se desenvolveram muito, e sua espiritualidade che
gou a influir nas vidas dos primeiros fundadores e fundadoras maristas, espe
cialmente na de Marcelino Champagnat.

APÊNDICE II

A Igreja nos fala através de nossas Constituições
As ordens religiosas, as congregações e os institutos seculares estão mar

cados por um compromisso perpétuo através dos três votos de pobreza, casti
dade e obediência. As Constituições e os Estatutos dos Irmãos Maristas nos 
dizem como devemos viver esse compromisso em comunidade de vida e no 
trabalho apostólico que nos foi confiado pela Igreja através do Capítulo Ge
ral. Nossa espiritualidade marista nos encaminha e nos guia para Deus, por
que se não vos tornais perfeitos, não entrareis no reino dos céus.

As Constituições dos Irmãos Maristas foram ratificadas por Roma já an
tes do Código de Direito Canônico, promulgado pelo Papa Bento XV, em 
1917. As ordens religiosas rezam o ofício divino, trabalham manualmente e 
cultivam a ciência sagrada. Os Institutos de Irmãos, como o dos Irmãos Ma
ristas, rezam parte do ofício divino, adotam várias devoções como parte de 
seu estilo peculiar de oração, trabalham manualmente e estão empenhados em 
ministérios apostólicos fora de suas comunidades. Os sulpicianos adotaram e 
desenvolveram uma espiritualidade eclética. Como o P Champagnat foi in
fluenciado pelos sulpicianos, introduziu entre os primeiros Irmãos do Institu
to Marista muitos elementos do estilo de oração dos sulpicianos. O P. Marce
lino sabia selecionar. E interessante destacar que o novo Código de Direito 
Canônico, promulgado em 1983, segundo as diretrizes do Concilio Vaticano 
II, recomendou muitas das práticas religiosas comuns entre os institutos secu
lares e contidas já nas primeiras edições das Constituições Maristas. Isso de
monstra que o P. Champagnat estava no bom caminho, avançado em relaçãc 
ao seu tempo, e que era decididamente partidário da autoridade de Roma.

Transcrevo os cânones 662, 663 e 664, convidando-os a lê-los.
662 - Os religiosos tenham como regra suprema da vida o seguimento de 

Cristo, proposto no Evangelho e expresso nas constituições do próprio insti
tuto.

663 - § 1. A contemplação das coisas divinas e a união com Deus pela 
oração assídua seja o primeiro e principal dever de todos os religiosos.

§ 2. Os membros, quanto possível, participem todos os dias do sacrifício 
eucarístico, recebam o santíssimo Corpo de Cristo e adorem o próprio Senhor 
presente no Sacramento.
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§ 3. Dediquem-se à leitura da sagrada Escritura e à oração mental, cele
brem dignamente a liturgia das horas de acordo com as prescrições do direi
to próprio, mantendo-se para os clérigos a obrigação mencionada no cân. 
276, § 2, n. 3, c façam outros exercícios de piedade.

§ 4. Honrem, mediante culto especial, a Virgem Mãe de Deus, modelo e 
proteção de toda a vida consagrada, também com o rosário mariano.

§ 5. Observem fielmente os dias de retiro anual.
664 - Os religiosos se esforcem na sua própria conversão para Deus, 

façam também todos os dias o exame de consciência e se aproximem fre- 
qüentemente do sacramento da penitência.
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E DE JOÃO CLÍMACO.

Complemento e esclarecimento a propósito da
“Carta de Aiguebelle ou o fracasso de uma l.a Sociedade de Maria”.

Em número precedente dos Cadernos Maristas (N.° 7) desenvolví a idéia de 
que a primeira Sociedade de Maria, constituída em La Valia e em líHermitage, 
antes de 1826, provavelmente havia sofrido a influência do modelo trapista. Pa
ra isso me baseava na carta de Courveille, escrita na Trapa de Aiguebelle, no dia 
4 de junho de 1826, em que descrevia pormenorizadamente o mosteiro, onde 
tinha encontrado refúgio, antes de propor separar-se da Sociedade de Maria.

Neste momento, depois de prosseguir nas pesquisas, posso oferecer provas 
da influência trapista. Com efeito, Courveille, incontestavelmente, foi influen
ciado pelo abade Rance, célebre reformador da Trapa no século XVII. Em com
pensação, não pude progredir sobre a influência cie Lestrange, seu reformador 
no fim do século XVIII, herói da resistência à Revolução e ao Império, a quem 
provavelmente atribuí importância demasiada em artigo precedente.

Vida e obras de Rancé

Nascido em 1626, oriundo das grandes famílias aristocráticas da França, 
Armand-Jean le Bouthilier de Rancé é ordenado padre em 1651. Leva vida de 
eclesiástico mundano, praticando assiduamente a esgrima e a caça e entretendo 
amizade suspeita com a Senhora de Montbazon, jovem viúva libertina. A morte 
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desta pessoa, depois daquela do duque de Orléans, de quem era capelão, provo
cam lenta conversão. Em 1663, entra no noviciado da estrita observância. Ter
minado o noviciado, torna-se, na Normandia, abade regular da abadia de Nossa 
Senhora da Trapa, que procura reformar. Morre em 1700, depois de ter-se de
mitido do cargo diversos anos antes.

O padre Rancé deixou uma quinzena de obras e milhares de cartas. Foi um 
dos grandes escritores do século XVII. Entre as obras mais importantes estão: 
«Da santidade e deveres da vida monástica» (1683); «Esclarecimentos sobre al
gumas dificuldades formuladas a respeito do livro da santidade e dos deveres da 
vida monástica» (1685), que responde às objeções suscitadas pela sua primeira 
obra, achada muito rígida por diversas pessoas; «A regra dc São Bento nova
mente traduzida e explicada segundo seu verdadeiro espírito» (1689); «Relatos 
da vida e da morte de alguns religiosos da abadia da Trapa» (1696). Essas obras, 
a última especialmente, tiveram reedições no século XVIII, contribuindo para 
dar surgimento a um verdadeiro mito trapista. Ao suplantar o cartuxo, o trapista 
aparece, para certas elites espirituais, como cristão perfeito, enquanto outros per
sistem em julgar que esses monges penitentes e camponeses falham por dema
siada humanidade e, portanto, lhes falta espiritualidade.

As biografias de Rancé, publicadas imediatamente após sua morte em 1700, 
no decorrer do século XVIII e início do século XIX acabaram por dar a essa 
personagem fora do comum uma estatura excepcional no catolicismo francês. A 
primeira é obra do padre de Maupeou em 1702. A Vida de Dom Armand 
Bouthilier, do abade Marsollier, é publicada a partir de 1703; a terceira Vida do 
Reverendo Padre Dom Armand Le Bouthilier de Rancé, abade e reformador da 
casa de Nossa Senhora da Trapa da estrita observância da ordem de Cister, é 
obra de Dom Pierre Le Nain, antigo subprior da citada abadia, publicada a par
tir de 1703; a terceira Vida do Reverendo Padre Dom Armand Le Bouthilier de 
Rancé, abade e reformador da casa de Nossa Senhora da Trapa da estrita ob
servância da ordem de Cister, é obra de Dom Pierre Le Nain, antigo subprior 
da citada abadia, publicada em 1715'.

A essas biografias é importante acrescentar os dois tomos de Cartas de pie
dade, escritas a diversas pessoas pelo Reverendo padre Dom Armand Jean 
Bouthilier de Rancé,2 publicadas em 1701 e 1702, que Courveille certamente leu.

Courveille e as cartas de Rancé.

Com efeito, nas missivas de Rancé achei os sinais mais evidentes da influên
cia na carta de Courveille, escrita cm 4 dc junho de 1826 em Aiguebcllc, em 
grande parte uma colagem de citações de Rancé. Por exemplo, na carta LXXI,

Em 1844. Chateaubriand, um dos grandes escritores franceses do século, publica uma biografia de Rancé 
largamente inspirada nas do século XVIII.

1 Paris, Muguet 1701 e 1702.
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dirigida a um confrade anônimo (Cartas de piedade, T. 1 p. 330) Rancé se ex
pressa assim:

"Sinto maior dor do que possa exprimir-lhe com nossa separação; não há coisa 
alguma neste mundo que me seja menos dura e mais suportável (sic); contudo é ne
cessário concordar com o modo de proceder de Deus e deixar-se ir às inclinações e 
disposições de sua Providência. Peço-lhe que acredite: em qualquer lugar que o co
loque, sua pessoa, para nós, estará mais presente do que nunca tenha estado, sua 
salvação tão cara, e que nada pode romper os laços de caridade pelos quais Deus 
quis que fôssemos unidos; nós rogaremos incessantemente por você como para o 
resto de nossos irmãos em cujo número estará sempre no sentimento de meu co
ração".

O Sr. Courveille parece retomar esta carta duas vezes:

“Acredito que talvez seria mais útil à querida Sociedade da augusta Ma
ria que eu não estivesse aí; e embora seja para mim a coisa mais sensível o fa
to de me ver excluído dela, contudo, para seu maior bem e maior utilidade, 
estou pronto a aceitar tudo o que for da santa vontade de Deus. Seja como 
for, ouso afirmar-lhe que nunca a perderei de vista, me será sempre infinita
mente cara, a recomendarei sem cessar ao Senhor e rezarei continuamente por 
todos os membros que a compõem e por todos os que a ela se associarem no 
porvir, isso de maneira muito particular”

Posso asseverar-lhes, a augusta Maria é testemunha de que lhes estou 
sinceramente ligado, os trago todos muito ternamente no coração; será para 
mim uma das maiores aflições ver-me separado de vocês; uma vez mais, para 
o bem e proveito da querida e muito querida Sociedade de Maria, dedico-me 
a tudo [...]

As cartas de Rancé, no entanto, inspiram também o primeiro parágrafo 
da carta de Courveille:

“Não saheria dizer de meu contentamento com a peregrinação à casa santa 
de Nossa Senhora da Trapa. Encontrei aí a santa paz da alma. Cumpri para com 
Deus as promessas que lhe fizera, e eis-me agora em paz”.

Courveille parece muito bem inspirar-se na carta XVIII das Cartas de pie
dade em que Rancé anuncia a um dos amigos que acabara de realizar a pro
fissão:

Sei muito hem que hati na única porta que me seria aberta e que não pode
ría entrar na paz de Jesus Cristo senão por ela. [...] Tentarei guardar-lhe com fi
delidade constante o que o coração lhe prometeu mil vezes, antes que a boca lhe 
tivesse feito protestos exteriores [...]

’ O articulista afirma guardar a ortografia original
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Na “carta ao I.*** “já citada, Rancé evoca os mesmos temas:
“Solicitei ao R.P. Abade N...que lhe cedesse algum lugar onde possa dar a 

Deus, em paz e no descanso, o que lhe prometeu”.
Na carta LX a uma religiosa de um mosteiro mitigado, que tem a in

tenção de mudar de observância e de mosteiro, Rancé recomenda:
“Meu modo de sentir é que deve procurar algum lugar onde possa desin- 

cumbir-se dos deveres de sua profissão e dar a Deus o que lhe prometeu”.
Duas vezes ainda na mesma carta evoca as promessas feitas a Deus.
Parece muito bem que, à luz das cartas de Rancé, pode-se interpretar as 

palavras de Courveille como sentimento de pessoa consagrada a Deus que, 
até então, não viveu conforme essa consagração e, portanto, não conheceu a 
paz. Chega à Trapa para levar vida segundo o estado de consagrado, e ad
quirir enfim a paz que Deus concede às almas fiéis.

Courveille, portanto, inspira-se ainda claramente na carta LXXIV de 
Rancé:

“A união (na Trapa) é tão íntima entre todos os irmãos e aquele que Deus 
colocou como superior, por mais indigno que seja, que se pode dizer que predo
mina neles o lema de “um só coração e uma só alma”.

Faz eco (§ 8) nestes termos:
“Não fiquei menos impressionado com essa união perfeita que reina en

tre eles, dessa caridade digna dos primeiros tempos da Igreja, que fazia de to
dos os cristãos Cor Unum et Anima Una”[...]

Enfim, como última alusão clara a uma carta de Rancé, há duas passagens 
de Courveille nos § 13 e 16:

“Não lhes ocultarei, queridos irmãos, que faz algum tempo estava em grandes 
inquietações, ao ver a pouca regularidade existente entre nós, a diferença de opi
niões a respeito do objetivo, a forma e as intenções e o espírito da verdadeira So
ciedade de Maria “[...] levo-os todos ternamente no coração”.

Ora, em agosto de 1665, Rancé, então em Roma, escreveu a seus irmãos da 
Trapa que, na ausência se revoltaram contra o prior, acusado de fazê-los regres
sar à mitigação:

"Não lhes falarei dos desgostos que me causaram as cartas pelas quais soube 
que sua casa não estava inteiramente em paz, na união e concórdia em que deve
ria estar e que esperava estivesse durante nossa ausência. Podem crer quão grandes 
foram, se estiverem persuadidos de que os levo todos no fundo do coração”.4

As biografias de Rancé parecem também ter influenciado Courveille. Na 
biografia de Rancé, Marsollier relata (livro 3, cap. 12 p. 307):

M Vida de Rancé por Marsollier, livro 3, cap.l. p. 231.
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“Seus religiosos chegaram enfim à humildade perfeita; o amor às hu
milhações estava gravado tão profundamente nos corações que estavam por as
sim dizer insaciáveis. [...] O ahade por seu lado [...] estava sem cessar ocupado 
em combater o orgulho em si próprio e nos irmãos em todo o momento, em to
do o encontro, em todo o lugar e, pelos menores pretextos, humilhava-os, re
preendia-os, penitenciava-os”.

Courveille apenas retoma isso no parágrafo 7 da carta:

“O Superior parece ter todo o cuidado em mortificar e humilhar os inferio
res em todas as ocasiões; os inferiores parecem receber isso com respeito e hu
mildade, quase digo com santa avidez, que faz perceber que gostam disso e 
deixam ao Superior inteira liberdade em sua direção. [...].

A influência de João Clímaco

Rance, ao reformar a Trapa, não tinha apenas em vista restaurar a regra 
de São Bento em sua pureza primitiva. Em seu tratado “Da santidade e dos 
Deveres da vida monástica” pretende que o monaquismo foi instituído por Je
sus Cristo; que os apóstolos foram os primeiros solitários antes de serem os 
primeiros mártires. As regras monásticas, portanto, não são invenções huma
nas, mas “leis escritas pelo dedo de Deus” e “os religiosos têm a felicidade de 
preencher na Igreja de Deus o lugar dos mártires e de imitar a perfeição dos 
apóstolos”. Rance se refere, pois, ao monaquismo primitivo, o de São Paulo, 
de Santo Antão. Liga importância toda particular a São João Clímaco, monge 
oriental, que viveu entre 575 e 650 no deserto do Sinai; é autor da célebre 
“Escada santa”, cujos trinta degraus estão destinados a conduzir o monge à 
perfeição. Traduzido para o latim desde a Idade Média, o tratado conheceu 
diversas edições em francês nos séculos XVII e XVIII.5

Ora, no parágrafo 2 de sua carta de Aiguebelle, o padre Courveille mos
tra que leu a Escala santa:

“E verdade que não se encontra em todos os bons religiosos essa grande 
ciência que, muitas vezes, conforme diz o Apóstolo, infla o coração, mas também 
lhes posso assegurar que aí se encontra a verdadeira ciência dos santos, única 
necessária para a salvação e da qual, embora seja muito ignorante em todas, não 
tenho sequer os primeiros elementos”6

’ Ver Dicionário de Espiritualidade, artigo: João Clímaco.
* Rancé, em carta (Vida por Dom Pierre Le Nain, p. 96) tem um discurso muito próximo: “Sou doutor, 

mas não sei o alfabeto do cristianismo: os ignorantes arrebatam o céu, e eu pereço com minha doutrina e conhe 
cimcntos. Em 1844, Chateaubriand, um dos grandes escritores franceses do século, publica uma biografia dc 
Rancé largamente inspirada nas do século XVIII.
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Apenas retoma uma frase contida no 26.° degrau da Escada:
“Ah! acautelemo-nos; depois de termos estudado muito, que não estejamos 

apenas nos primeiros elementos da ciência espiritual e religiosa [...] Eis o verda
deiro alfabeto dos que desejam aprender a ciência religiosa: A, obediência. B, 
jejum [...].7

' Este texto vem da tradução de Peyronnet de 1859. Teve dificuldade, porque a “Escada” foi traduzida 
para o francês a partir do italiano, cm 1603, 1621, 1622, 1623. Arnaud d Andilly fez-lhe nova tradução a partir 
do grego em 1652. reeditada até 1711. A “Escada" é ainda retomada em “Vidas dos santos Padres” em 1736. 
Essas traduções, porém, não empregam o termo “primeiros elementos”, substituem-nos por “gramática”. Cour
veille parece ter-se inspirado em outra tradução, a menos que tenha traduzido diretamente de obra em latim

Há outro termo, no entanto, que Rancé e Courveille tomaram empresta
do de João Clímaco: é a expressão “paz da alma” (que certos tradutores apre
sentaram com o termo “impassibilidade”). O 29.° grau de João Clímaco lhe é 
consagrado e oferece-lhe a definição seguinte:

" Quem é verdadeiramente impassível e pode ser reconhecido como tal, que 
tornou sua carne incorruptível, elevou seu intelecto acima das criaturas e lhe 
submeteu todos os sentidos, e que, guardando a alma na presença do Senhor, 
tende incessantemente para ele com impulso que supera as próprias forças”.

A carta do Sr. Courveille trai, portanto, em sua própria forma, a dupla in
fluência de Rancé e de João Clímaco. Ê claro que é sobretudo o espírito da carta 
que está influenciado por esses dois escritores, o que vou procurar demonstrar 
agora.

Como discernir a vontade de Deus, segundo João Clímaco e Rancé.
Depois de ter descrito com admiração a Trapa de Aiguebelle, o Sr. Cour

veille chega ao objetivo fundamental da carta:
“Agora, queridos irmãos, vou abrir-lhes o coração e participar-lhes meus sen

timentos para consultá-los e pedir-lhes que se dirijam ao divino Jesus e à divina 
Maria por orações fervorosas para que lhes façam conhecer o que seria para a 
maior glória deles, a fim de que não atue por mim mesmo, mas conforme sua 
santa vontade”.

Essa proposta não a dirige somente aos padres de l’Hermitage, mas 
também aos “muito estimados irmãos”. Cuida de anexar como post scriptum: 
“Desejo que minha carta seja lida a toda a comunidade”, o que se presume 
que não foi feito. A chave para tal maneira de proceder parece-me vir do 26.° 
grau da Escada de João Clímaco que trata do “discernimento”. O parágrafo 
96, em particular, fornece uma linha de proceder que Courveille parece ter se
guido:

“Os que desejam saber a vontade do Senhor devem primeiramente mortifi- 
car a deles. Em seguida, depois de ter invocado a Deus com fé e simplicidade 
sem malícia, que interroguem os padres e mesmo os irmãos com humildade de 
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coração, sem nenhum pensamento de dúvida, e que recebam seus conselhos co
mo da boca de Deus, mesmo que esses conselhos sejam contrários a suas aspi
rações e mesmo se aqueles que consultam não sejam muito espirituais. Porque 
Deus não é injusto; ele não induziría em erro as almas que, com fé e simplicida
de, se submetem humildemente ao conselho e juízo de seu próximo. Quando 
mesmo que os consultados sejam animais sem razão, o que fala é o Imaterial e o 
Invisível. Estão repletos de grande humildade os que consentem cm ser guiados 
por essa regra sem admitir a menor dúvida"!...]

Em carta a uma religiosa (Cartas de piedade, Carta LXVIII, t.l p. 303- 
321) que se interroga se deve aceitar a função dc abadessa, Rance aconselha 
da mesma forma:

“O único meio de que dispõe para tirar-se desse apuro, parece-me, é não se 
determinar por suas opiniões, mas pelo parecer e sentimentos das pessoas em 
que reconhecer piedade, desinteresse e luz, em cujo número não pretendo colo
car-me. O repouso e a segurança de uma alma que uma vez comprometeu sua li
berdade pela consagração ao serviço de Jesus Cristo é de nunca utilizar o que não 
lhe pertence mais, de deixar-se conduzir pela vontade dos outros, visto que ela 
não tem mais nada que lhe seja próprio e de que lhe seja permitido servir-se, a 
menos que se desejasse algo que fosse evidentemente contrário à lei de Deus e à 
fidelidade que deve à observância da regra".

Outra carta a uma superiora (Cartas de piedade, t. 2 carta LVII) que sen
te atrativo para a solidão e se acha inquieta com a vida dissipada que está 
obrigada a levar desde muito tempo, preconiza:

“que depois de ter pedido a Deus durante 5 ou 6 meses, que lhe faça conhe
cer sua vontade, ter-lhe exposto suas necessidades e o receio que tem de se per
der, permanecendo no governo como abandoná-lo por seu próprio juízo, se per- 
severar no sentimento de retirar-se e que essa disposição se confirma em lugar 
de aquietar-se, pode dirigir-se a seus superiores e procurar obter algum tempo pa
ra pensar em você mesma, depois de ter passado grande parte de sua vida em 
pensar nos outros. Se Deus colocar alguém em seu lugar e que desempenha com 
êxito e bênção o cargo que deixou, fique em paz e segurança no afastamento das 
ações exteriores. Se, pelo contrário, é chamada e julgada útil ou necessária para 
a conservação do hem que abandonou, reponha mãos à obra e reingresse na ta
refa de que foi exonerada. Nesse caso, deverá consagrar-se a ela e não sair senão 
por uma providência de Deus que lhe seja muito clara e muito evidente”.

É verdade que o procedimento de Courveille pode ter sido ditado pela 
carta LXIV do T. 2:

“Quando se sabe com evidência que um superior negligencia o interior de 
seus religiosos, isto é, sua salvação, e que não tem vontade nem luz, que é ne
cessário que tenha, para que sua direção lhes seja útil; se não se pode por si mes
mo, por suas leituras e pelo conhecimento que tem das obrigações para manter- 
se na prática do hem que se abraçou; é certo que se deve procurar numa orien
tação estranha o que não se podería encontrar naquela de seu superior. Ao acre
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ditar-se que conceda a permissão em caso de solicitá-la, pode-se fazê-lo ou então di- 
spensar-se dela".

Em suma, a Escala de João Clímaco, todas essas cartas e o exemplo de 
Rance constituem uma mina de conselhos esclarecidos, que Courveille consul
tou talvez sem saber bem como situar-se claramente porque, como Rance, sen
te-se pecador e vem ao mosteiro para aí fazer penitência? Parece ver-se também 
como abade cansado de governar, indagando se não deve, para sua salvação, 
deixar alguém cm seu lugar.Ao mesmo tempo parece considerar-se monge fer
voroso, que recusa permanecer muito tempo em convento muito relaxado, e 
não pede permissão a ninguém para retirar-se em lugar regular, autorizando-se 
para tanto pelos conselhos de Rancé.

Em qualquer caso, ao dirigir-se a todo l’Hermitage para obter um discerni
mento em nome de Deus, de forma alguma procura fazer-se chamar de volta, 
mas quer conhecer a vontade de Deus, seguindo os conselhos de João Clímaco 
e Rancé.

Essa tentativa coloca uma pergunta: Em l’Hermitage estariam aptos a 
apanhar o sentido profundo? E, no caso afirmativo, nadava-se na mesma inspi
ração ranceana e trapista?

Influência trapista sobre LA VALLA e L’HERMITAGE?

Em artigo anterior ressaltei longamente quanto, no alvor do século XIX, a 
Trapa figurava como campeão da resistência ao império do mal, graças a Les- 
trange, seu novo reformador, que pretendia agir conforme o espírito de Rancé. 
Por outro lado, as obras de Rancé e, sobretudo, sua Vidas, fazem parte do fun
do cultural católico na aurora do século XIX. Os Maristas com certeza as 
conheceram' sem necessariamente tê-las lido. A escolha do local e do nome de 
l’Hermitage parecem-me fornecer, em todo caso, um indício dessa influência 
trapista. Assim, a Vida de Rancé por Le Nain (p. 66), nos relata que Rancé, an
tes de seu ingresso na Trapa, procura estabelecer um “eremitério” nos Pireneus. 
O bispo de Comminges o dissuade disso: de preferência é melhor prestar ser
viço à Igreja. Com efeito, Rancé chegará a resolver esse dilema: vida retirada - 
ação apostólica porque, da Trapa, continua, por correspondência, a exercer 
ação apostólica; aliviará milhares de pobres, manterá escolas... Os Maristas 
terão a mesma ambição. Ao quererem fundar a casa-mãe, escolherão certo lugar 
em todos os pontos conforme ao que Rancé descreve na carta ao bispo de Pa- 
miers que deseja fundar um mosteiro:

“Uma das coisas principais será a de achar o local da fundação. E necessário 
que esteja deserto. Nossos antigos estatutos nos ordenam construir mosteiros em 
lugares separados de todo o comércio com os homens [...] Pode ser que haja no

* Terá Courveille lido na vida dc Rancé, pelo padre De Maupeou, escrita em 1702 (T. 2, p. 245), a his
tória do segundo sucessor de Rancé, que se lhe assemelha em muitos traços?

9 Por exemplo: “A Regra dc São Bento” (1689), consultada na Biblioteca Municipal de Lião, leva na pri
meira página o cx-libris: “Ex bibliotheca seminarii sancti Irenaei Lugduncnsis”.
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fundo de suas montanhas: basta apenas um vale em que corra um pouco de água 
e em que haja alguma planura de três ou quatro jeiras para a horta que constitui a 
vida c a subsistência dos religiosos, com um pouco de bosque.

L’Hcrmitage, porém, parece ter tido outra característica da Trapa: a vonta
de de acolher a todos. A Vida de Rancé por Marsollier (livro IV, cap. V) insiste 
longamente nessa particularidade.

“Ele (Rancé) não tinha consideração [...] nem ao nascimento dos que se apre
sentavam nem às riquezas ou aos bens que pudessem dar à casa, se quisesse recebê- 
los. Não prestava atenção alguma nem à ciência, nem aos talentos, nem à força, 
nem à saúde, nem à beleza da voz, nem às outras qualidades do espírito ou do cor
po, vantajosas segundo o mundo, muitas vezes prejudiciais quando se trata de fa
zer santos [...] Nenhum estado era excluído dela (da Trapa); foi por essa razão que 
estabeleceu na casa como três ordens diferentes: os religiosos de coro, os conversos 
e os diversos. Toda a sorte de condições podiam entrar em um desses três estados. 
[...] a velhice e as enfermidades ainda excluem de quase todas as outras ordens re
ligiosas; nelas tomam-se grandes precauções para não receber candidatos que pos
sam tornar-se sobrecarga. A caridade do abade da Trapa não lhe permitia tomar to
das essas precauções [...] recebeu, portanto, pessoas idosas e enfermas [...]

L’Hermitage não praticou a mesma política de abertura para todos, 
acolhendo órfãos, velhos, enfermos e irmãos de todos os níveis de instrução e 
de fortuna?

Pode-se também ressaltar um paralelo entre a vida do padre Champagnat 
em Paris, onde tenta obter a autorização para seu instituto, e a de Rancé, que 
luta pela reforma beneditina.

“Das curiosidades de Roma não lhes digo nada, não as vejo, não me sinto mo
vido por nenhum desejo de vê-las”, diz Rancé. Seu biógrafo (Le Nain, p. 171, 177) 
acrescenta: “Fez-se em Roma uma solidão de sua casa, onde passava, muitas vezes, 
diversos dias sem sair, a não ser para ir às igrejas".

Na Vida do padre Champagnat" o Ir. João Batista coloca estas palavras na 
boca do padre Champagnat:

“Em minha estada naquela capital, resolvia meus problemas e me trancava 
no quarto [...] Não me ocupava da cidade, nem de suas curiosidades. Era como 
se eu estivesse a cem léguas"'2...

10 Dom Le Nain. op. cit. p. 248.
11 Segunda parte, cap. V, p. 298.
12 Pergunto-me, aliás, se na introdução da “Vida” do padre Champagnat o Ir. João Batista não se inspi

rou em Rancé que, na Advertência introdutória à “Santidade e deveres da vida monástica”, declara: “ Ele 
(Rancé) disse muito simplesmente o que achou nos escritos dos santos monges e dos Padres da Igreja; se não há 
algumas reflexões deles, estão de tal forma segundo seu espirito e doutrina, que devem ser consideradas antes 
como pensamentos deles".

O lr. João Batista diz sensivelmente a mesma coisa (prefácio p. XIII) a propósito do padre Champagnat: 
“Não tivemos a pretensão de reproduzir suas palavras textuais [...] entretanto, se não pudemos reproduzir suas 
expressões, traduzimos-lhe fielmente as idéias e os sentimentos....Por isso temos profunda convicção — e a con
sciência nos dá testemunho — de que nosso trabalho contém o espírito do padre Champagnat, a análise dc suas 
instruções e máximas, seu modo de considerar a virtude, a Regra e a maneira de observá-la”.
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O regime alimentar muito frugal dos irmãos em La Valia deve-se, sem 
dúvida, à grande pobreza; no entanto o Ir. João Batista precisa: ”Todos os 
alimentos eram servidos sem muito preparo, por espírito de mortificação e 
pobreza (”Vida, 2.a parte, cap. 9, p. 341). Segue-se o episódio do padre 
que, cruzando o refeitório, constata que cada mesa dispõe apenas de sala
da para a janta. Não é isso encontrar-se nos usos da Trapa?

“Para o almoço a gente contentar-se-á com dois pratos no decorrer do ano 
inteiro, a saber, um de sopa e outro de raízes (cenouras...), legumes ou coisa 
semelhante. Para a janta de um prato só, seja algo cozido ou cru, como sala
da ou leite, com um pedaço de queijo ou algumas nozes”'’’

O Ir. João Batista (Vida, cap. 7, p. 72) relata que o padre Champagnat 
veio morar com os irmãos em Lavalla. Era considerado por eles “quase co
mo companheiro”, e que o padre Champagnat permaneceu quatro anos na 
convivência deles, sem que ninguém se oferecesse para arrumar-lhe a cama 
e limpar-lhe o quarto. Ele mesmo o fazia sem se queixar, apesar de suas 
inúmeras ocupações”.

Pois bem, a biografia de Rancé, Marsollier, (livro III, p. 267) nos re
corda:

“O uso tinha-se introduzido havia muito tempo: a maioria dos superiores 
tinham alguns empregados, e, muitas vezes, religiosos que os serviam. Acre
ditou dever evitar um e outro como alguma coisa indigna de um homem que 
faz profissão de imitar Jesus Cristo, particularmente no que diz que veio para 
servir os outros e não para ser ele próprio servido. Dessa forma, varria a cela 
e prestava-se todos os serviços que os funcionários costumam realizar” [...] Es
se mesmo espírito de modéstia, de humildade e de simplicidade o levou ainda 
a interdizer-se o uso de todas as coisas que pudessem indicar alguma dis
tinção".

Achamos aí uma comunidade de sensibilidade e de ação em Rancé e 
Champagnat que nos sugerem uma filiação possível.

Parece útil, no entanto, traçar um paralelo entre Rancé e Courveille na 
organização de seu respectivo mosteiro. Marsollier (Vida, cap. 8 do livro 
III, p. 274) nos relata: “o abade da Trapa começou a tomar medidas para 
levar os irmãos a essa alta perfeição a que se propusera conduzi-los”. Co
meçou, portanto, com o exemplo, esperando que os monges o seguiríam. 
“Restabeleceu, assim, antigos usos e algumas observâncias primitivas”, mas 
“logo deu-se conta de que não era secundado, as forças ou a coragem fal
taram à maioria dos religiosos”. Rancé, por isso, optou por...

" Dom Le Nain, op. cit. p. 265.
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‘‘usar de condescendência e aguardar os tempos que Deus marcara para o 
restabelecimento da penitência em seu mosteiro. Persuadiu-se, por certo tem
po, de que acharia recurso nos noviços que pudesse receber e que, ao formá- 
los ele próprio à piedade, seria fácil inspirar-lhes o espírito primitivo de Cis- 
ter .

Dado que, no entanto, são desviados da Trapa os que desejam ingres
sar nela, e o abade de Prières, mosteiro de observância estrita, não tem 
monges para enviar-lhe, Rancé realiza sua reforma com religiosos de outras 
ordens.

" Chegaram de todos os lados à Trapa religiosos de diversas ordens, todos 
excelentes candidatos, que apenas respiravam penitência e que foram como os 
fundadores dessa reforma tão edificante que, desde então, tanto honrou a 
Igreja."

O Ir. João Batista parece-me relatar estratégia semelhante em Courveil
le: “Antes de empreender qualquer coisa, tratou de conquistar a confiança 
dos irmãos, afeiçoá-los a si. Para tanto, lançou mão de todos os expedien
tes”. Ao querer fazer-se eleger, percebe que os irmãos não o seguem. 
Aguarda o momento favorável: a doença do padre Champagnat.

“Convencido de que a maioria dos candidatos carecia das qualidades in
dispensáveis à vida religiosa, não lhe dava pena vê-los abandonar a vocação a 
que ele não os julgava chamados. Em contrapartida, enfatizando em demasia 
a excelência e os deveres da vida religiosa, exigia dos jovens noviços uma per
feição que já seria gratificante encontrar nos homens habituados às ob- 
servâncias regulares".

Segue exatamente a estratégia de Rancé, que se dá conta disto: ser qua
se impossível reformar monges mitigados c, portanto, os deixa partir sem 
pesar. Em contrapartida, forma imediatamente noviços para toda a austeri
dade da regra, contando criar assim um núcleo reformado.

Courveille viu-se talvez qual novo Rancé encarregado de instaurar a 
observância estrita na casa que julga pouco regular. Não disporá, no entan
to, de uma leva exterior de voluntários nem de noviços. Sobretudo seu pro
cedimento difere muito daquele de Rancé.14

14 Marsollier, op. cit. livro III, cap. XIV, p. 321.

“A direção de seu mosteiro exigia disciplina exata e severa; mas sabia tão 
bem temperar em toda a parte o que a caridade tem de mais insinuante e mais 
suave que nunca superior foi mais geralmente estimado nem mais ternamen
te amado por todos os religiosos”.
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Este, pois, convida seus irmãos a imitar os Padres do deserto, mas
"desejava que a gente se exercitasse por muito tempo e que se experi

mentassem as forças, antes que uma regra proposta pudesse ser estabelecida”.
Courveille, com isso, parece ter sido mau imitador de Rancé; o retrato 

deste, mesclado de firmeza, de paciência e de moderação, parece ter sido 
mais bem levado à prática pelo padre Champagnat. Pode-se evidentemen
te atribuir tal contraste ao temperamento pouco equilibrado de Courveille, 
mas também a certa influência de João Clímaco.

Influência da carta ao Pastor

Todas as edições da Escala são seguidas pela Carta ao pastor, coletânea de 
101 sentenças que descrevem o verdadeiro abade. Courveille, imbuído da 
idéia de sua revelação, pode achar aí fontes de inspiração como esta:

"O mestre verdadeiro é o que traz em si o livro espiritual do conhecimento 
escrito pelo dedo de Deus, isto é, pela operação de iluminação que vem dele, que 
não necessita mais de outro livro”.

Numerosos conselhos convidam o abade à severidade. Courveille parece 
ter praticado essa política:

“Que o superior observe e marque bem os que o contradizem e lhe resistem; 
inflija-lhes penitências pesadas, em presença de alguns antigos. Tal exemplo ins
pire o temor aos demais, mesmo se forem vivamente melindrados por essas hu
milhações. A vantagem de um grande número supera a contrariedade experi
mentada por um só”. (N.0 39)

E preferível expulsar alguém do mosteiro a deixá-lo fazer a vontade própria. 
Muitas vezes, com efeito, quem foi desligado fica mais humilde e é levado a do
minar a vontade própria daí por diante. Pelo contrário, se mostrarmos com
placência a respeito de irmãos desse gênero, sob a aparência de misericórdia e de 
condescendência, nos amaldiçoarão lamentavelmente na hora da morte por tê- 
los desviado em lugar de ajudá-los.” (N.° 94)

Sentenças de excomunhão podem também ter feito Courveille refletir:
“Escutemos a divina Escritura dizer a respeito de alguns:... "cortem; por que 

ocupam inutilmente a terra?” (Lc 13/1); "e expulsem o mau do meio de vocês” 
(iCor 3/13); e: “Não rogue por esse povo” (Jr. 7/16); foi dito o mesmo de Saul (cf. 
IRs 16/1). “E necessário que o pastor saiba a quem, como e quando aplicar isso tu
do, porque ninguém é mais verdadeiro do que Deus” (N. ° 33).

“Alguns, tendo por nada seu fardo da responsabilidade pelos outros, empreen
deram conduzir almas irracionalmente; os que antes possuíam grandes riquezas saí
ram de mãos vazias, depois de ter distribuído tudo aos que estavam encarregados 
deles".
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COURVEILLE quis governar segundo RANCÉ e CLÍMACO

Um dos sinais de que Courveille quis copiar Rancé é sua concepção do 
papel do abade. Sua carta de Aiguebelle nos recorda: “Apenas falam o su
perior e o padre hospedeiro”.,.”o superior parece tomar todos os cuidados 
para mortificar e humilhar os inferiores em todas as ocasiões”. Os religiosos 
se conformam “com a vontade e o julgamento do superior, que está no lu
gar de Deus”; dão prova de “obediência cega e perfeita ao superior, o que 
lhe dá inteira liberdade de mandar e ordenar o que acredita ser mais útil à 
comunidade e ao bom espírito de cada um”.

Courveille deseja então que em l’Hermitage:
‘‘todos, sem nenhuma exceção, lhe deixem (ao novo superior) liberdade 

plena e inteira de dirigi-los, que todos tenham por ele um grande respeito, 
considerando-o como Nosso Senhor e tendo o lugar de Nossa Senhora [...] 
Que tenham a seu respeito inteira submissão, perfeita obediência, não apenas 
de vontade e exteriormente, mas ainda no interior e de juízo, deixando-lhe in
teira e plena liberdade para ordenar e comandar segundo o que reputar melhor 
perante Deus, mais útil ao hem da comunidade e mais vantajoso para o pro
gresso de cada um, sem o que nenhuma sociedade religiosa pode ser regular e 
subsistir por muito tempo”.

Está claro, portanto, que para Courveille é o abade que é a chave da 
santidade e da perenidade de uma ordem religiosa. Veremos que emprega a 
mesma linguagem de Rancé, que endurece, neste ponto, a regra de São Ben
to, ao se referir constantemente aos Padres do deserto.

O papel do Abade em Rancé:
"É necessário [...] que em comunidade regrada tudo se faça sob as ordens 

e dependência do superior; que ele disponha de todas as coisas para a utilida
de pública e para o bem dos indivíduos; que ocupe os súbditos e ordene suas 
ocupações e exercícios; que dirija as consciências; que regulamente a piedade e 
não haja nada sobre o que sua vista e direção não se estenda. Era o que pen
sava São Bento ao declarar que o superior deve ter o lugar e fazer as funções 
de Jesus Cristo no mosteiro”.

Essas palavras dc Rancé confirmam, portanto, as opiniões de Courveil
le, mas Rancé as completa, ao prever que tal situação abrange riscos:

“Esse governo tão abrangente e tão absoluto requer no superior conheci
mento perfeito das pessoas de que se encarrega; sem isso a autoridade, que 
apenas lhe é conferida para estabelecer e conservar a boa ordem, nada mais fa
ria do que causar perturbação e confusão”. Em pouco mais adiante Rancé pre
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cisa: “Se sua incapacidade, sua negligência, o pouco conhecimento que tem de 
sua profissão e o desregramento de seus costumes dão suspeitas justas e maté
ria legitima para desconfiar de seu procedimento, então é necessário andar 
com maior precaução e reserva” ( Da santidade...p. lã8).

Rancé, no entanto, considera com extrema reserva o apelo a outro reli
gioso além do superior:

“Dado que estabeleceu os superiores monásticos para a direção dos 
Irmãos e que, por conseqüência, os Irmãos lhe devem toda confiança; essa 
direção e confiança não podem ser transmitidas a outras pessoas, sem que a 
congregação sofra enfraquecimento. Esse proceder, que não será exatamen
te como Deus o instituiu, não será tão esclarecido, nem tão caridoso, nem 
tão útil... E necessário ainda observar que uma comunidade é corpo que 
apenas pode subsistir pela ligação que as partes têm entre si e pelos con
tatos e pelas relações íntimas que mantêm com seu chefe. É contudo qua
se impossível que essa inteligência e essa união se conservem em sua inte
gridade, quando os Irmãos deixam a orientação de seu superior para seguir 
a de outro; de forma alguma, se evita que os corações e os espíritos se divi
dam com a diversidade de direções”.

Então
“E necessário crer que os que dirigem nas comunidades religiosas em lu

gar dos Superiores, não estejam na ordem de Deus? [...] há os que não exer
cem essa espécie de função senão devido à indocilidade dos Irmãos, que não 
tendo pelo superior a estima e a confiança que deveríam ter, não saberíam aco
modar-se a seu procedimento; não se podem colocar esses diretores senão na 
segunda categoria; apenas são estabelecidos pela condescendência que se tem 
pelos fracos e imperfeitos; é pela dureza de seus corações que se concedem”. 
[...]

“O que deve fazer um religioso quando deseja levar vida mais exata e 
mais perfeita do que o resto dos irmãos e que o superior o impede? Que se se
pare dos irmãos, ingresse em comunidade regrada, com o receio de compro
meter a salvação, ao levar entre eles vida particular e notável, ou de perecer 
como eles ao seguir seus maus exemplos, e que se essa mudança não estivesse 
em seu poder, que seja persuadido que vale mais viver na singularidade que no 
relaxamento”.

Permiti-me essa longa citação, porque me parece esclarecer, de modo 
singular, as seguintes palavras de Courveille:

“Não lhes ocultarei, queridos irmãos, que de há tempos tive grande pesar 
ao ver a pouca regularidade existente entre nós, a diferença de opiniões a re
speito do objetivo, da forma, das intenções e do espírito da verdadeira Socie
dade de Maria, nossa independência e nossa pouca submissão, nossas idéias 
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particulares... Tudo isso me lançava nas maiores inquietudes e me levava a crer 
que o demônio do orgulho, da independência, da insubordinação e sobretudo 
da divisão colocando-se entre nós, não poderiamos subsistir por muito tempo. 
Não acuso ninguém, apenas a mim mesmo, e considero-me a causa verdadeira 
de tudo isso; estou persuadido de que somente eu impedia as bênçãos do céu 
sobre a Sociedade de Maria, que minha pouca regularidade, meu procedimen
to tíbio e pouco religioso era para todos motivo de escândalo. Peço perdão a to
dos, pelas falhas que possa ter tido em relação a alguém”.

Este parágrafo dirige verdadeira censura aos irmãos, que escolheram outro 
superior no lugar do abade legítimo, vale dizer, o Padre Champagnat, que re
cusou o objetivo, as formas e o espírito da “verdadeira Sociedade de Maria”, 
e foi estabelecido por irmãos indóceis. Courveille, no entanto, como bom dis
cípulo de Rancé, sabe que se a unidade está ameaçada é por falta do abade. E 
lógico que assuma a responsabilidade do fracasso e se retire para expiar sua 
infidelidade à eleição divina, para permitir uma espécie de retorno à unidade 
sob novo superior, a quem Deus concederá o carisma que, em definitivo, não 
soube empregar; ademais, deixe de solidarizar-se com uma situação que con
sidera infidelidade. Foi “pedra de tropeço”, que seja “anátema”, a menos que 
um julgamento de Deus não se manifeste. Rancé e João Clímaco são seus 
guias e juizes simultaneamente.

A estada de COURVEILLE em Aiguebelle

Convém evocar a presença de Courveille em Aiguebelle e os problemas que 
apresenta.

Os regulamentos da Valsainte16 preveem três categorias de visitantes: “os 
estranhos que vêm passar alguns dias” (três ou quatro), “os que vêm simples
mente ver a casa”, os “postulantes”. Courveille parece situar-se na primeira ca
tegoria: “têm toda espécie de atenções para os estranhos”; o que deixa entender 
que não veio para ingressar.

“Regulamentos da Casa de Nossa Senhora da Trapa, pelo padre Rancé, seu digno reformador, coloca
dos em nova ordem e aumentados os usos particulares da Casa da Valsainte de Nossa Senhora da Trapa, cantão 
dc Friburgo. na Suíça” 1794. T. 1, cap.XVIII, p. 228.

17 Arquivos de Aiguebelle, catálogo dos postulantes e noviços de coro.

Os que se anunciam como postulantes são colocados em quarto à parte, con
vidados a guardar o silêncio em relação aos demais estranhos. O padre hospe
deiro os instrui então dos usos do mosteiro durante quatro dias. No 5.° dia o pos
tulante faz o pedido, isto é, a solicitação oficial. E admitido no interior do mos
teiro; depois de um intervalo de uma a três semanas toma o hábito de noviço.17

E claro, Courveille não postulou, visto que não tinha a autorização do ar- 
cebispado, (parece até de não ter tido a autorização de sair da diocese), mas 
apenas ter visado fazê-lo. Não viveu, portanto, com os monges no mosteiro.
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Quando muito pôde, uma vez, participar do ofício dos monges antes da re
feição e almoçar com eles, como prevê a regra. Foi-lhe concedido visitar a casa 
e assistir uma vez às Completas. Em suma, o visitante que passa alguns dias na 
Trapa tem apenas conhecimento muito superficial da vida dos monges.

Isso é suficiente para inteirar-se da atmosfera: o silêncio, a regularidade. 
Por outra parte, não é difícil ao visitante perceber dois monges “saudarem-se 
reciprocamente com profunda inclinação de cabeça”. Ao afirmar, no entanto, 
que “o superior parece pôr todos os cuidados em mortificar e humilhar seus 
inferiores em toda a ocasião, e os inferiores parecem receber com respeito, 
humildade [...] que faz ver que gostam disso”; deixa-nos entender que assistiu 
a cenas mais íntimas da vida monástica. No conjunto, porém, pode-se per
guntar se sua descrição de Aiguebelle, assaz convencional, não foi inspirada 
pelas leituras antigas e recentes (o regulamento prevê que o hospedeiro for
neça livros de piedade aos que os desejam) e seu cuidado em fazer um para
lelo com l’Hermitage, do que por um conhecimento de visu da vida trapista.

Fica-se impressionado, no entanto, pela demora da estada, visto que 
Courveille partiu de 1’Hermitage entre 18 e 25 de maio. Quando escreve, em 
4 de junho, apresenta um balanço de seu retiro: achou a paz, refletiu sobre o 
destino da Sociedade de Maria, projetou com o abade ingressar na Trapa, viu 
funcionar o mosteiro. Isso, portanto, implica presença já longa. Permanecerá 
ainda seis dias, porquanto a resposta de 1’Hermitage não pôde chegar-lhe an
tes de 10 de junho e que, em 11 de junho, o abade lhe concede carta de asso
ciação espiritual (OM1, doc. 153), o que anuncia sua partida.

Questões suscitadas por esses fatos

O argumento dos comentaristas das OM a respeito da presença de Cour
veille na região lionesa, e, portanto, de sua partida de Aiguebelle cm 11 de 
junho, repousa sobre dois documentos: o celebret recebido em 17 de junho 
(doc 154), o registro das contas de l’Hermitage (OM1, doc 144), que precisa 
a data de 12 de junho: “entregues ao padre Courveille 80 francos”. E possível. 
Parece-me, no entanto, mais verossímil que a carta de aceitação da demissão 
de Courveille foi acompanhada ou seguida de remessa de dinheiro, permitin
do-lhe enfrentar a nova situação, sem que necessariamente este tenha ainda 
deixado Aiguebelle.

A carta de associação, concedida pelo abade de Aiguebelle, põe uma difi
culdade de data, porque a original foi emendada, e não se sabe se trata de 
1825 ou de 1826 (ver nota OM1 p. 396). Os autores da nota, indicando esse 
problema de data, optam por 1826, porque essa data coincide com a estada 
de Courveille em Aiguebelle. Não se pode excluir, penso, que essa carta de as
sociação seja do ano anterior. Diversos argumentos militam em favor dessa 
data: o primeiro c a instalação da comunidade de La Valia em 1’Hcrmitage, 
em maio de 1825. Nesse lugar conforme ao ideal trapista, em prédio que tem 
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os aspectos de convento, o padre Courveille pode considerar que vai modelar 
sua fundação segundo o ideal da Trapa e, portanto, que uma associação entre 
ele e Aiguebelle é das mais convenientes. Além disso, teria a vantagem de ex
plicar porque, quando faz o retiro, vai lá e não em outro lugar, como Le Puy 
ou o seminário Santo Irineu. Ademais, a demora de sua estada e a menção de 
seu título de “superior geral dos veneráveis irmãos maristas” contido na carta 
de associação se compreenderíam melhor, Courveille sendo já conhecido dos 
trapistas de Aiguebelle. O termo “peregrinação”, empregado por Courveille, 
pode qualificar seu retiro na Trapa, que ficaria também esclarecido: vai-se em 
peregrinação a local que se venera.

As relações com o arcebispado

Além disso, é provável que Courveille tenha partido de Aiguebelle para 
obter das autoridades diocesanas a licença para ingressar na Trapa, visto que 
l’Hermitage apoiava sua partida. A concessão de um celebret em 17 de junho 
prova que, pouco depois do anúncio de sua decisão de ingressar na Trapa, 
Courveille esteve em contato com o arcebispado, aparentemente sem fazer 
tentativas para entrar nesse mosteiro.

Não se deve, porém, tirar a apressada conclusão de que Courveille tenha 
mudado de parecer, porque os relacionamentos do arcebispado com a Trapa 
são ruins, e as autoridades podem muito bem ter recusado a Courveille o que 
solicitava. Já em 1817, os vigários-gerais fazem reprimendas a Lestrange a re
speito “das instituições [...] que deseja fazer e que iniciou sem nós na diocese”1. 
Por outro lado, em 1826 desenrola-se, em Roma, o processo de Dom Agostinho 
de Lestrange a quem se repreende, entre outras coisas, por querer emancipar-se 
da autoridade episcopal; no entanto o Bispo De Pins entra em conflito com os 
trapistas a propósito da jurisdição dos de Vaise, estabelecidos em subúrbio de 
Lião. Em 19 de outubro de 1833 escreveu a um cardeal da Cúria:

“Há sete anos, tenho apreensões graves a respeito do regime interior das re
ligiosas da Trapa de Lião, sobre seu relacionamento com os capelães enviados pe
lo abade superior geral, sobre a capacidade desses capelães, sobre sua jurisdição 
e a respeito de meus direitos até aqui ignorados pelo mencionado abade”.

E, com efeito, carta do capelão, o padre Agostinho Pinhard, monge de 
Aiguebelle residente em Vaise, de 15 de maio de 1826 (é a época em que 
Courveille deixa l’Hermitage), indica que o Bispo De Pins acaba de lhe escre
ver que não tivesse escrúpulos sobre a natureza de seus poderes concernentes 
às monjas trapistas e sobre o estatuto desse mosteiro. O padre Pignard res
ponde em substância que as religiosas fizeram voto de obediência ao abade 
De Lestrange e pretende que o mosteiro depende imediatamente da Santa Sé.

18 “Arquivos do arcebispado de Lião, 2 II 24, carta de 30.06.1817.
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Parece assim abrir-se, entre o arcebispado e a Trapa longo conflito, que per
durava ainda sete anos mais tarde. O menos que se possa dizer é que o pedi
do de Courveille, se existiu, chegava em mau momento.

Assim, compreende-se que, sem laços funcionais ou cargos na diocese de 
Lião, bloqueado em seu desejo de ingressar na Trapa, o padre Courveille 
tenha tentado lançar-se em novo projeto, primeiramente'9 na diocese de 
Chambéry, depois da diocese de Grenoble, onde o bispo o acolhe (doc. 164).

Courveille não é excluído da Sociedade de Maria.

O padre Terraillon conseguiu persuadir os padres Champagnat e Colin a 
recomendar a Courveille que permanecesse em Aiguebelle, o que indica uma 
só conseqüência quanto à situação deste na Sociedade de Maria: “A partir 
desse momento reconhecemos o padre Colin, que era mais jovem, como su
perior” (OM2, doc. 750). De forma alguma indica que Courveille tenha sido 
excluído da sociedade. Aliás, ninguém tinha autoridade para fazê-lo. Ade
mais, ao Padre Champagnat não repugna que passe por 1’Hermitage: cm 
esboço de carta de fim de setembro de 1826, encontram-se estas palavras:

“Desejaria muito que viesse ou que me indicasse um local para nossa entre
vista. Segue-se uma passagem riscada: “O padre Terraillon não estando em 
1’Hermitage e se os vigários-gerais não lhe proibiram eu não”...

Em outubro o padre Courveille cede ao Padre Champagnat seus títulos 
sobre 1’Hermitage “apenas com o direito de habitar, quando bem lhe parecesse 
e sem retribuição, um apartamento dos que dependem da casa, como parte dos 
bens cedidos”.

Em contrapartida, as Origens Maristas indicam que o padre Courveille 
fez uma ou duas visitas a Belley, em 1826 ou 1829, mas foi despedido.2" Essa 
diferença de atitude entre 1’Hermitage indulgente e Belley intransigente pare
ce-me ilustrar duas atitudes para com Courveille, já antigas e que implicam 
dois conceitos diferentes da Sociedade de Maria. Despachar Courveille é não 
somente recusar sua pessoa, mas ainda o que ela representa: um projeto de 
Sociedade de Maria muito utópico e muito apegado a uma revelação indivi
dual para ter base sólida.

O papel decisivo e ambíguo do padre Terraillon

Parece que não tenha sido o padre Colin, mas o padre Terraillon quem 
tenha por primeiro percebido o problema sob esse ângulo. Sua relação das 
origens (OM2 doc. 750) e sua carta de 1824 (OM1 doc. 115) mostram que 
primeiramente foi a 1’Hcrmitage com relutância.

* Ver OM4, SH 549,31, p. 586.
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“Pedia a meus superiores para ir a Belley juntar-me aos padres Colin e [...] 
Em lugar da permissão solicitada, recebi em resposta uma carta que me enviava 
a l’Hermitage junto ao padre Courveille e ao Padre Champagnat’'.

Está, portanto, presente em 1’Hermitage por ocasião da crise de 1825-26, 
mas parece curiosamente ausente dos graves acontecimentos que aí se desen
rolam, a menos que tenha adotado o partido de Courveille. Recusa mesmo 
tornar-se herdeiro universal de Champagnat.21 Em contrapartida, é ele quem 
obteve a eliminação de Courveille e não por razões de moralidade, dado que 
os padres Colin e Champagnat não estão a par dos desvios de procedimento 
de Courveille.22

21 Ver esboço da carta do Padre Champagnat (OM1, doc. 286) em que escreve: “O padre Terraillon re
cusa minha herança, dizendo que não tenho nada; tanto ele como Courveille não cessam de dizê-lo aos irmãos ”.

22 cuja gravidade fica por estabelecer.
” ver sua nota biográfica, em OM4, p. 355.
24 ver em “Anais do Instituto” (ano 1826, §57) o episódio de letargia, em que Terraillon passa por mor

to; ou sua mania, em confissão, de interrogar os irmãos sobre o local em que são colocados e, se são diretores, 
quantos alunos têm.

” Os julgamentos dos Irmãos, portanto, estão longe dos julgamentos mais duros do padre Champagnat.

"O padre Courveille tem em sua região a reputação de santo. Se somos obri
gados a afastá-lo mais tarde, como isso poderá acontecer, todo o odioso ônus re
cairá sobre nós. Ao aproveitar desta ocasião, ele ter-se-á excluído. [...] impres
sionam-se com minhas palavras, e decidem assinar a carta que eu tivera o cuida
do de escrever de antemão”.

Fica claro, portanto, que a aceitação da retirada do padre Courveille foi 
feita com base em questão de fundo: a capacidade de Courveille para dirigir 
a Sociedade lionesa de Maria.

Parece, no entanto, que a oposição de Terraillon ao projeto lionês foi ain
da mais fundamental porque, na festa de Todos os Santos de 1826, abandona 
l’Hermitage, deixando sozinho o padre Champagnat, que considera sua parti
da como uma “deserção” (OM1, doc. 286/1). Por 10 anos ficará à margem da 
Sociedade de Maria, apoiado, em face dos confrades, por João Cláudio Colin 
que parece ter especial estima por ele; liga-se a ela apenas no momento de sua 
fundação oficial, em 1836.21

Disso parece fluir que a crise de l’Hermitage não se desenrola entre dois 
(Courveille contra Champagnat), mas entre três. Assim, o quase silêncio dos 
Irmãos Maristas24 sobre o padre Terraillon poderia explicar-se pelo cuidado 
em não melindrar um padre marista, de quem, aliás, não há muita coisa boa a 
dizer.25 Estaria tentado a pensar que o Ir. João Batista atribui a Courveille uma 
palavra que seria mais verossímil na boca de Terraillon: “iria retirar-se e pedi
ría ao arcebispado que lhe desse uma paróquia”. Da mesma forma, um pou
co mais adiante, outra palavra do padre Courveille ficaria melhor em Terrail
lon: “Não fui eu que contraí as dívidas. Se as coisas estão indo mal, tanto pior: 
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não respondo pelas conseqüências”.26 Foi exatamente o que fez em seguida 
Terraillon, ao passo que Courveille aceitou ser o herdeiro de Champagnat 
(OM 1, doc. 148). Além disso, Courveille, que chegara antes, comprometido 
financeiramente com o padre Champagnat, estava muito menos fundado que 
Terraillon, chegado depois que as dívidas tinham sido feitas, para dizer que 
nada lhe importava. Pode-se observar também que na carta de Aiguebelle, em 
momento algum Courveille faz alusão a problemas materiais e que, depois da 
recusa de 1’Hermitage em reintegrá-lo, aparentemente sem dificuldades, re
solve os problemas financeiros pendentes entre o Padre Champagnat e ele. 
Compreende-se, portanto, que as relações entre Courveille e Champagnat se 
mantivessem razoáveis depois, ao passo que com Terraillon não parece ser o 
caso. Aliás, a sequência da vida deste último mostra um homem empenhado 
na segurança material e administrativa, porque emitiu os votos com os Maris
tas em 1836, mas não resigna sua paróquia senão em 1839. A notícia biográ
fica acrescenta:

“Sua maneira franca de falar e as idéias marcadas pela longa permanência 
com o clero secular valeram-lhe muitas dificuldades com o padre Colin, que o 
tratou muito severamente. Em 9 de setembro de 1845, é o único dos antigos da 
Sociedade que não vai suplicar ao superior geral que renuncie a seu projeto de 
demissão” (0M4, p. 356)

Estamos, portanto, em face de personalidade complexa e forte, que pa
rece muito bem ter tido idéias assaz pessoais a respeito da Sociedade de Ma
ria e que, talvez, teria de boa mente eliminado Courveille e também Champag
nat. Sua partida de 1’Hermitage poderia ter também por motivo a impossibi
lidade de ele juntar os irmãos, a menos que, ao sair de 1’Hermitage, tenha 
esperado arruinar o ramo lionês da Sociedade de Maria, o que poderia per
mitir-lhe em seguida juntar-se ao grupo de Belley, visto que a diocese de Lião 
já não teria motivo, como em 1824, para obrigá-lo a ocupar-se disso. Ademais, 
contribuía para a eliminação de um ramo da sociedade (os irmãos) que podia 
parecer-lhe um desvio do projeto primitivo. Isso resume tudo o que diz o Ir. 
João Batista, no início do capítulo XIX da Vida: “O padre Terraillon, que não 
se agradava de 1’Hermitage e que duvidava do futuro dos irmãos, pediu para 
se retirar”.' O Ir. João Batista emprega aqui a arte do litotes, porque deixa 
entender que o padre Terraillon tinha planos diferentes de Champagnat so
bre a estratégia da constituição da Sociedade. Sua partida então tem como 
causa um desacordo fundamental e, talvez, uma rivalidade de pessoas, que 
não se pode encerrar senão pela saída de um dos dois. E como os irmãos ape
nas querem o padre Champagnat...

Tal hipótese não parece inverossímil ao ver-se com que maestria inexorá
vel Terraillon organiza a eliminação de Courveille em dois tempos: primeira-

" Vida de M.J.B. Champagnat, 1? parte, cap. 13, p. 133, ed. 1989. 
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mente sabe convencer os padres Colin e Champagnat, apresentando-lhe cm 
seguida uma carta redigida de antemão, que terá o cuidado de colocar no cor
reio ele próprio no dia seguinte, quando ia a Lião, onde o padre Barou, vigá
rio-geral, é informado do mau proceder de Courveille. Notemos que ao pre
venir as autoridades diocesanas a respeito da falta de um confrade, Terraillon 
não peca por excesso de caridade porque perde Courveille aos olhos das au
toridades, sem que isso seja necessário, visto que Courveille partiu. Em con
traposição, por essa denúncia o impede praticamente de regressar à diocese e 
por mais forte razão a 1’Hermitage, quando uma estratégia mais moderada te- 
ria permitido ver se os trâmites em Aiguebelle se concretizariam. Terraillon, 
no entanto, tem idéias muito fixas - e justas - (OM3, doc. 798/8). Em dois ou 
três dias, Courveille é irremediavelmente eliminado e a posição do padre 
Champagnat consideravelmente enfraquecida. A partida de Terraillon na festa 
de Todos os Santos de 1826 torna a situação desesperada, conforme as cartas 
do padre Champagnat, em 1826, indicam claramente.

Penso que seria necessário reavaliar seriamente as causas da crise em 
l’Hermitage, para não atribuir a Courveille problemas que não provêm dele 
(ou somente dele), e para conferir a Terraillon um papel que as cartas do Pa
dre Champagnat sugerem com vigor, mas que sua “Vida”, pelas razões que ci
tei, atenua demais.

Do afastamento à exclusão

O último contato entre maristas e Courveille parece que foi em 1832 
(OM2, doc. 746/17), por ocasião de um retiro sacerdotal em que participaram 
os Maristas.

“O padre, que se achava também aí, voltou a assumir ares misteriosos e 
ameaçou-os com as maldições de Deus, se continuassem a não ouvi-lo. Então o 
padre Fundador, armando-se de santo zelo, foi ter com ele no quarto e lhe de
clarou que estavam a par de seu procedimento. O padre com essas palavras 
guardou silêncio e o padre Colin não mais o reviu”. (OM3, doc. 840).

Isso significa, portanto, que os Maristas aproveitavam esse tempo dc reti
ro eclesiástico para se reunir, e que Courveille, talvez, ainda era admitido a es
sas reuniões.28 A causa da intervenção de Colin não é, parece, o comporta
mento passado desse, mas sua vontade dc recuperar as funções de superior, a 
que tinha renunciado em 1826, c que tinha sido atribuída oficiosamente ao 
padre Colin em 1830. Ao intervir diretamente, o padre Colin age como supe
rior e lhe mostra que seus atos lhe fazem perder toda credibilidade às preten
didas revelações. Não é impossível também que os antigos Maristas tenham

a menos que tenha procurado influenciar os jovens Maristas em conversas particulares.
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receado a influência de Courveille sobre os mais jovens, que arriscavam 
deixar-se prender da mesma sedução do que eles. Termina assim o processo 
de exclusão de Courveille, quando a afirmação de sua eleição divina, justifi
cada pela revelação do Puy, cessa de ser reconhecida por seus pares. A carta 
de Aiguebelle, ao dissociar a revelação da função de superior e, ao sugerir a 
exclusão do homem eleito, tinha preparado o caminho para tal solução. Os 
tempos também tinham mudado e, ao querer retomar uma estratégia inspira
da, Courveille se enganava de época, a respeito da Sociedade de Maria que, 
então, tinha mais necessidade de estruturação do que de inspiração, e a re
speito da Igreja que acabara de sofrer uma revolução, a de 1830, que tinha 
tornado caducas muitas esperanças político-religiosas de restauração.

Irmãos Maristas e Pequenos Irmãos de Maria

Falta que nos debrucemos sobre as iniciais pelas quais o padre Courveille 
termina a carta dc Aiguebelle: f. d. et S. p. g. 1. m. Se ignorarmos sempre o que 
significam as cinco últimas letras, estaremos certos de que as duas primeiras si
gnificam f(ratrum) d(irector). O Senhor Courveille começou a utilizar essas 
duas letras em janeiro de 1826 (doc. 147). Ora, o abade de Aiguebelle lhe igno
ra o título de “superior geral dos veneráveis irmãos maristas”(doc. 153) e Dom 
Bigex o de “Superiori generali ordinis Sanctae Mariae” (doc. 156). Courveille 
parece, portanto, considerar-se superior da ordem dos irmãos maristas. Esse 
nome, aparentemente, não se confunde com o de “pequenos irmãos de Maria”, 
apenas o ramo dos irmãos ensinantes. O fracasso, no entanto, de seu projeto de 
uma ordem de irmãos maristas, que abrangesse padres e irmãos, permitirá con
fundir os dois termos. E importante ver que Courveille é provavelmente o cria
dor do nome atual da congregação. Ao encarar esse título, mesmo para os pa
dres, Courveille situa-se na tradição ranceana de Marsollier, um dos biógrafos 
de Rancé, além de mostrar que este vive na mais estrita igualdade com seus 
monges, nos esclarece o seguinte.

"Nunca deu a seus religiosos outro nome além de seus irmãos; sua humilda
de não podia sofrer que fossem chamados ou seus religiosos ou seus filhos” (livro 
6, cap. 7).

Enfim, Courveille faz seguir essas iniciais com a abreviação “prêtre Ind.” 
(padre indigno). Imita assim o uso religioso (entre as Ursulinas notadamente2'1) 
e particularmente trapistas. O abade de Lestrange utiliza a fórmula “abade em
bora indigno”5u. Não se deve ligar muita importância a essa fórmula, que mos
tra, mais ou menos, que Courveille já se conforma a certos usos de uma ordem 
de que deseja ser membro.

” ver o Costumeiro das Ursulinas.
w Por exemplo, na ‘‘Carta do R.P. Abade da Trapa a um eclesiástico de Orléans” 1797. Biblioteca Na

cional, L 17/D 220.
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CONCLUSÃO

Espero que os leitores terão compreendido por que consagrei dois artigos 
ao comentário de um único documento do padre Courveille, que nos revela, 
demoradamente, não só a pessoa, mas também a concepção da Sociedade de 
Maria c a situação de 1’Hermitage em 1826.

Estas páginas, trazem, acredito, a prova da influência dos escritos de 
Rancé e de João Clímaco sobre Courveille. Essa influência não se manifesta 
acidentalmente em 1826, mas parece muito bem ser uma das bases do proje
to de Courveille e Champagnat. Em certa medida, que necessitaria ser anali
sada mais longamcnte do que fiz aqui, La Valia e 1’Hermitage são fundações 
de espírito ranceano, a tal ponto que se pode perguntar se o objetivo de Cour
veille e Champagnat não repousa sobre uma utopia: fundar irmãos ensinantes 
e camponeses, capazes assim de instruir as populações mais pobres, auxilian
do-as com generosidade cm suas necessidades por meio de trabalhos manuais 
e agrícolas. Em suma, fabricar pregos em La Valia, manter grande horta, em 
1’Hermitage e nas escolas, representam ao mesmo tempo necessidade econô
mica, ascesc e projeto apostólico.

A crise entre Courveille è Champagnat em 1’Hermitage não parece, aliás, 
referir-se ao objetivo, mas à estratégia, porque quer de início que os aspiran
tes maristas se formem à vida mais austera, ao passo que o segundo, mais fiel 
ao fundo do espírito de Rancé, sabe associar paciência e firmeza. Desse proje
to de ordem permanecería o nome: “Irmãos Maristas”, que talvez foi copiado 
por Courveille da expressão “Irmãos trapistas”, e um espírito de abnegação 
que me parece um dos segredos do espantoso êxito da congregação no sécu
lo XIX.

A intransigência e a instabilidade de Courveille provocam uma crise. O 
artista principal do fracasso é o padre Terraillon, que não adere ao projeto 
primitivo. Ao manipular o afastamento definitivo de Courveille e ao retirar-se 
de uma fundação cm que não acredita, Terraillon obriga o padre Champagnat 
a aceitar o papel de fundador, ao mesmo tempo que se deve conformar com 
os planos do arcebispado, que deseja uma congregação clássica de irmãos e 
não uma ordem. Deve aceitar também que a sociedade de Maria seja estabe
lecida não sobre um ideal misto, monástico e missionário, mas missionário so
mente, ao qual os irmãos serão ligados apenas superficialmente. Assim, graças 
a um sentido agudo das realidades e uma capacidade de decisão notável, mas 
também sem se preocupar em demasia com as consequências, o padre Ter
raillon saneou brutalmente uma situação que corria o risco de chegar rapida
mente a um impasse.

Ao recusar o jugo de Courveille e não seguindo a Terraillon, que talvez 
procurou também desempenhar algum papel em sua direção, os irmãos 
escolheram seu fundador, ao mesmo tempo rude e bom, como Rancé. Aceita
ram, assim, em sua maioria, as conseqüências dessa mutação de 1826: a espi
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ritualidade do "Nisi Dominus”, as meias de pano e o método dc leitura. Cour
veille não mudou: cm 1832 torna a experimentar suas idéias do seminário.

Para conjunto da sociedade de Maria, as consequências não são menos 
consideráveis, porque as três personagens-chaves da crise de 1826 simbolizam 
três visões diferentes da sociedade, perceptíveis desde o seminário Santo Iri- 
neu. Courveille quer uma ordem submissa a seu carisma visionário; o Padre 
Champagnat sc interessa essencialmente pelos irmãos ensinanes; Terraillon 
permanece fiel à árvore com três ramos. A solução da crise anuncia e prepara 
o porvir: o projeto carismático, sem tropa e com chefe rebaixado, é eliminado; 
o Padre Champagnat consegue salvar os irmãos e manter o laço com a socie
dade de Maria à custa de um desvio importante de seu projeto: a árvore com 
três ramos, o mais longo para ser realizado, mas defitivamente o mais realista, 
impôs-se virtualmentc: a sociedade de Maria lionesa poderá renascer sobre 
bases saneadas e progressivamente desembaraçadas de um jugo monástico 
muito pesado.

André LANFREY, 18 de março de 1996.
(E Gallica in Portucalensem vertit AZ comitê VB.)
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APRESENTAÇÃO

Nas dez publicações precedentes dos "CADERNOS MARISTAS", afora 
as cartas, temos publicado a totalidade dos "escritos do Fundador" que pos
suímos; mas, consultando os "cadernos" do Irmão Francisco e do Irmão João 
Batista, o Irmão André Lanfrey assinala dois textos de "conferências" apre
sentados como "análise de dois discursos de abertura de retiro do venerado P 
Champagnat". Essa precisão confirma o que se havia verificado, antes que nu
merosas passagens de tais cadernos fossem encontradas nas obras publicadas 
pelo Irmão João Batista acerca do Fundador, de modo especial na "Vida de 
M. J. B. Champagnat" e nos "Avisos, Lições e Sentenças". Entre essas passa
gens há aquelas que são nitidamente indicadas como palavras ou idéias pró
prias do Fundador.

A conclusão lógica sugerida por essas coincidências é que os dois Irmãos 
haurem na mesma fonte, que parece ser a das instruções do P. Champagnat, 
se bem interpretamos as notas que eles tomaram para si nessas ocasiões.

A hipótese esclarece, no pertinente ao Irmão Francisco, a suposição de 
que pelo menos alguns dos seus escritos se referem diretamente ao Fundador. 
Com efeito, três dos cadernos que nos deixou contêm instruções sobre temas 
muito diferentes. Acreditou-se que ele é o autor; então seria preciso mudar de 
opinião e admitir que esses cadernos de instruções contêm presumivelmente 
notas tomadas nas instruções do Fundador. Eles nos apresentam com isso um 
valor suplementar, se for demonstrado que nos transmitem tanto a personali
dade de Champagnat como a do Irmão Francisco. Por certo não estamos 
senão no estágio de hipótese, que cumpre aprofundar, para que sc solidifique. 
E trabalho em curso dc que o Ir. André Lanfrey dará conta mais amplamente 
nos próximos artigos.
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Enquanto se aguarda, para despertar a curiosidade de eventuais pesqui 
sadores, publicamos alguns desses textos acerca dos quais há grande probabi
lidade de que traduzam o pensamento do Fundador. Alguns deles são dc 
Irmão João Batista, outros do Irmão Francisco; tratam ambos do mesmo as
sunto de forma diferente, mas se valem, muitas vezes, das mesmas palavras e 
expressões, como se verifica sem dificuldade.

Destacamos dois temas tratados paralelamente pelo Ir. João Batista e pe
lo Irmão Francisco, o retiro e a graça; a escolha é arbitrária; poder-se-ia ter to
mado outros temas. Os dois exemplos nos parecem suficientes para começar 
a levantar a hipótese e submetê-la à reflexão do leitor. Se continuarmos a pu
blicar os "escritos do Ir. Francisco", em especial os três cadernos das "ins
truções", provavelmente estaremos com as idéias do Padre Champagnat.
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O RETIRO
Irmão João Batista

Conferências

Conforme cópia manuscrita, atribuída ao 
Ir. João Batista (AFM, Écrits 4, p.238-253).

Não por causa do tema versado, senão da fonte indicada acima e porque 
ocorrem as próprias palavras do P. Champagnat, damos estes dois textos em 
primeiro lugar. Embora tenhamos apenas cópia, que por certo não é da mão 
do autor, o qual nunca é indicado, não podemos duvidar de que se trata do Ir. 
João Batista, consoante a tradição, que se confirma, ademais, por transcrições 
por ele feitas nas obras que publicou. No tocante ao copista, cujo nome igno
ramos, não há razões para pôr em dúvida a sua confiabilidade; outras notas 
transcritas por ele, e cujo original e cópia possuímos, testemunham em favor 
do seu cuidado em transladar os textos com o máximo de exação possível.

Em conseqüência , aqui nos deparamos pelo menos com alguma faceta 
autêntica do pensamento do Fundador. Por certo, pode ser julgado rigorista, 
mas cumpre situá-lo no ambiente mais ou menos jansenista daquela época de 
que, quiçá mais do que Champagnat, se impregna o Ir. João Batista, que não 
podia deixar de imprimir a sua marca pessoal nas notas por ele destacadas. 
Quanto à data, indicações expostas mais adiante nos facultam pensar que se 
trata do retiro de 1828, ainda que sem absoluta certeza.
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[1]

Quais são aqueles que não aproveitam do retiro? 
Análise de dois discursos do venerado 
P. Champagnat na abertura de retiros

QUEM APROVEITA DO RETIRO.

(1) Aqueles que se preparam ou, pelo menos, que sabem o que vieram fazer.
A intenção geral de tornar-se melhor não basta; é preciso especificá-la. 

Entrar no retiro, fazer o retiro sem escopo particular e determinado, sem 
comprometer-se a algo fazer de bom e sólido é perder tempo, constitui prova 
de lamentável indiferença pela sua salvação e perfeição; c ato de loucura, no 
verdadeiro sentido.

Nas coisas temporais, quem empreende seja o que for sem objetivo, sem 
saber antes o que quer? Por acaso viu-se algum rei formar exércitos, pô-los 
em campanha sem saber por quê, sem visar a conquistas, sem algum inimigo 
em vista? Que viajor há que se põe a caminho sem saber aonde quer ir e por 
quê? O negociante como se lançaria no comércio sem saber que ramo de 
negócio vai explorar? Como ir ao mercado sem saber o que se vai vender ao 
agricultor ou comprar dele? Como imaginar alguém que trabalhe sem fim 
estabelecido, sem saber o que pretende tirar da sua atividade?

Para aproveitar do retiro, cumpre, portanto, saber o que se veio fazer, isto 
é, conhecer a doença, cujo remédio se procura, o defeito que se quer corrigir, 
a brecha que se quer reparar, a virtude que se quer pedir, adquirir ou conqui
star à força. Eis o ponto essencial.

(2) Aqueles que se ocupam somente do retiro e colocam o resto de lado.
Retiro é negócio grande, difícil, importante. Exige o homem todo. Para lo

grar que tenha êxito, cumpre ocupar-se nele séria, contínua e exclusivamente.

(3) Aqueles que são dóceis à graça, ao confessor, ao superior e que estão 
determinados a fazer todos os sacrifícios que Deus lhes pede, seja na cor
reção dos defeitos, seja para abraçar os meios de perfeição que reconhecerem 
necessários para corresponder aos planos de Deus sobre eles, seja para a aqui
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sição das virtudes que o Senhor lhes solicita. Este artigo compreende, pois, 
duas coisas principais: primeiro, docilidade de criança que se deixa levar sem 
resistência, coração de cera que toma todas as formas que se lhe dão, con
fiança ou antes fé inteira em Deus, no confessor e no superior, em tudo e por 
tudo ficando à disposição de ambos; em segundo lugar, vontade forte, firme, 
franca e constante de ser todo de Deus: realizar a sua salvação, adquirir o grau 
de perfeição a que é chamado e, conseqüentemente, tomar para isso todos os 
meios que se reputem necessários e determinado a todos os sacrifícios que se 
pedirem ou exigirem.

(4) Aqueles que se mantêm em grande pureza de coração. E a razão é 
esta: a pureza é o olho da alma; felizes os que são puros, diz o Senhor, porque 
verão a Deus. Quanto mais alguém se conserva puro, tanto mais verá a Deus, 
isto é, mais conhecerá a sua vontade, mais compreenderá os seus desígnios, o 
seu projeto sobre si, mais conhecerá as perfeições divinas, os motivos de amar 
a Deus, a amabilidade e a necessidade da virtude, o mal que faz o pecado, e 
mais será apto para tratar com Deus, a unir-se-lhe, a receber as inspirações do 
Espírito Santo e a segui-las, a conhecer, a discernir os movimentos e os toques 
secretos da graça e a cooperar com ela, a segui-la e a ser-lhe fiel.

Para obter essa pureza cumpre: limpar a consciência, confessando-se 
quanto antes possível; vigiar cuidadosamente sobre si, a fim de evitar as me
nores faltas durante todo o retiro; manter-se em contínuo sentimento de com- 
punção e de dor por causa dos pecados.

(5) Aqueles que rezam muito, muito, muito. A boa vontade é graça assi
nalada; mas Deus não a concede senão aos que lha pedem com instância. O 
grande meio de ter êxito no negócio da salvação, na correção dos defeitos e 
na aquisição das virtudes é a oração; todos os outros seriam até inúteis sem 
ela. Temos necessidade de poderosas graças de força, de grandes graças de 
luz, tanto para conhecer a vontade de Deus sobre nós, como para cumpri-la. 
Ora essas graças não se obtêm senão pela oração. Podemos mais pela oração 
do que por todos os nossos esforços e indústrias; portanto: grande união com 
Deus, grande espírito de oração durante estes oito dias; esforçar-se em fazer 
perfeitamente os exercícios de piedade durante o retiro; elevar muitas vezes 
o coração a Deus durante o dia, invocar a Santíssima Virgem, o anjo custódio, 
os santos patronos; fazer curtas visitas ao Santíssimo Sacramento; seguir fiel
mente o regulamento, observar grande modéstia, oferecer todas as ações a 
Deus e fazê-las com intenção pura, de modo que constituam oração contínua.
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SEGUNDA PARTE - Quais são os que não aproveitam do retiro?

(1) São aqueles que vão ao retiro sem motivação ou que a têm por demais 
humana. São estes.

1) Os que vão ao retiro visto que os outros vão, porque não pode fazer 
diferentemente, já que não se podem dispensar; os que fazem o retiro por há
bito, como imposição fastidiosa, como coisa que se há de fazer todos os anos. 
2) São os que vão sem o desejo c a vontade de aproveitar dele, sem objetivo 
especial, sem saber o que vão fazer, que não sc propõem nada de particular. 
3) São os que não estimam o retiro, que o consideram tempo importuno, dias 
tristes, difíceis, penosos, que almejam o fim com impaciência, e que evitam 
com cuidado o que desagrada à natureza e o que pode fazê-los sofrer, pelo 
que se ocupam menos em dominar-se do que passar esses poucos dias com o 
menor incômodo possível.

(2) Aqueles que sc desencorajam em face das dificuldades que imaginam 
deparar; são aqueles que, ao invés de fazer esforços para vencer as dificulda
des, se deixam levar ao abatimento e não pensam senão em sair do retiro ou 
em se distrair seja no que for. O retiro é tempo de tentação, de combate, de 
prova, dc sacrifício, de penitência. Jesus foi conduzido ao deserto, aí rezava, 
jejuava, estava com os animais, foi tentado pelo demônio, teve fome. O retiro, 
por ser tempo de prova e sacrifício, segue-se que: 1) os que encaram esse tem
po como de repouso, de paz e dc contentamento, os que esperam encontrar 
nele apenas consolações, devoção sensível e grande fervor se descoroçoam; 2) 
os que sc amam demasiado, que são imortificados, que não querem fazer-se 
violência e desanimam; 3) os que não se decidem a fazer todos os sacrifícios 
que Deus lhes pede e desanimam; 4) os descontentes, os fracos de caráter ou 
que contam demais consigo desanimam. Cumpre, como remédio, ter idéia ju
sta do retiro e da verdadeira virtude.

(3) Aqueles que não observam a ordem no emprego do tempo e que tu
do fazem segundo a própria cabeça e negligentemente. Para bem compreen
der isso, importa saber que cada dia do retiro tem objetivo particular: todas 
as meditações e os exercícios desse dia estão dispostos à consecução de tal 
escopo. Assim, no retiro comum, o primeiro dia emprega-se em conhecer o 
nosso fim, a sua importância, a necessidade cm que estamos dc atingi-lo e sal
var a nossa alma. O emprego do segundo dia consiste em ver os obstáculos ao 
nosso fim, a saber, o pecado, detestá-lo, fugir dele e ter-lhe horror. Eis como 
se arrolam os que não aproveitam do retiro: 1) os que não sabem como em
pregar o tempo, ignoram que frutos devem tirar e não encaminham para esse 
fim todas as ações do dia; 2) os que lêem ou se ocupam em tudo o que lhes 
vem à cabeça; ainda que seja coisa boa, se não tem relação direta com o pro-
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grama do dia, não sc extraem dessa leitura os frutos que se deveríam tirar; 3) 
todos quantos fazem as coisas com negligência, consoante a própria cabeça e 
sem boa intenção.

(4) Aqueles que são dissimulados e mascarados com o confessor e com o 
superior e que temem dar-lhe a conhecer o seu interior tal qual é. A inteira 
abertura de coração ao confessor e ao superior é tão necessária para bem fa
zer o retiro, que pode estar certo de que não o fez bem aquele que não deu a 
conhecer ao confessor todos os seus pecados graves, desde a última revisão, 
tudo o que na sua consciência lhe causa remorso e o inquieta, todas as oca
siões próximas em que se encontra de ofender a Deus, as suas principais ten
tações, as suas más inclinações, assim como as suas boas disposições, o atrati
vo da graça que o conduz e o que Deus lhe pede. Quem não deu a conhecer 
ao superior as tentações, as más inclinações, sobretudo a sua paixão domi
nante, as dificuldades que experimenta na prática da virtude, os defeitos, os 
meios que toma para corrigi-los, que não prestou contas de como faz os 
exercícios de piedade, de como emprega o tempo e que em tudo isso proce
de conforme a sua cabeça, enfim o que esconde algo de essencial ao seu su
perior, que é fingido e não procede corretamente com ele, nunca aproveitará 
perfeitamente do retiro e nunca terá virtude sólida.

(5) Aqueles que contam em demasia consigo, com o próprio esforço, ou 
raciocínio e indústria e não compreendem assaz que a obra da salvação e da 
perfeição são mais trabalho de Deus que nosso. Tal defeito c causa de vários 
outros: 1) inimigo mortal da confiança em Deus; 2) pai e alimento da pre
sunção c do espírito próprio; 3) obstáculo invencível do conhecimento de si, 
faculdade de todo necessária para progredir na virtude e na via da perfeição e 
na reforma do interior; 4) preferir o próprio juízo ao do confessor ou do su
perior na orientação espiritual; 5) cegueira da alma, que a impede de conhe
cer as vias de Deus e os movimentos da graça, contrariando a direção do Espí
rito Santo; não se seguem as inspirações, e o coração se torna insensível ao to
que da graça.

(6) Aqueles que, tendo começado bem, cansam e se desleixam depois da 
confissão geral, crentes de que tudo terminou com a purificação da consciên
cia. O fim do retiro não consiste apenas na recuperação do estado de graça e 
da pacificação da consciência, senão do seguinte: 1) procurar os meios de evi
tar a recaída; 2) reformar o interior e o caráter pela correção dos defeitos; 3) 
estabelecer o retirante na prática das sólidas virtudes; 4) regrar o procedi
mento que cumpre ter nos exercícios de piedade e no bom desempenho do 
emprego; 5) tomar os meios necessários para fazer o máximo de bem possível 
no seu estado e vocação.
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(7) Enfim, aqueles que, depois do retiro, não tomam os meios de lhe con
servar o fruto: são os que se dissipam demasiado, que não lêem as suas reso
luções, que não tomam a peito seguir a regra de comportamento que traçaram 
para si, que não evitam as ocasiões que os fizeram cair, seja no pecado, seja na 
tibieza; em suma, aqueles que, encerrado o retiro, vivem como antes.

No manuscrito de que tiramos os textos, essa segunda "conferência" se
gue logo a precedente, nas páginas acima assinaladas, sem nenhuma outra in
dicação. Embora se possam considerar complementares, nada prova que 
hajam sido dadas no mesmo retiro. Ainda assim, podemos verificar que esta 
segunda é mais estruturada que a primeira. Em que medida ela aponta para o 
método do P. Champagnat não é possível determinar, porquanto seria preciso 
saber de que maneira o Irmão João Batista tomava as suas notas. O que im
porta é que as idéias referidas são precisamente as do orador e, quanto a isso, 
até o presente, não temos razões para emitir dúvidas; é com esse pressuposto 
que entregamos ao leitor esse texto.

[2]

Entrada no retiro. Definição e explicação.

Que é retiro?

(1) E separação completa do mundo.
Jesus foi conduzido ao deserto (Mt 4, 1).
Retirou-se a lugar solitário para rezar (Mc 1, 35).
Eu vivia sozinho e separado do mundo (Jer 15, 17).
Vinde à parte (Mt 6, 31).
Para ser perfeita e produzir frutos, tal separação exige o seguinte:
1) A cessação de todo relacionamento com os homens.
2) A cessação de toda ocupação nos negócios profanos, de toda ocupação 

nas coisas mesmo piedosas e religiosas, mas sem ter por objetivo o retiro; a 
cessação de todo estudo.

3) O silêncio exterior da língua, dos olhos, dos ouvidos, de todo barulho; 
o silêncio interior do desapego pleno das criaturas, que ficam no olvido; vi
gilância sobre o entendimento, para banir toda lembrança, toda represen
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tação, toda afeição para com elas; velar sobre os pensamentos, sobre o co
ração, para não sofrer nenhum entretenimento com as coisas da terra.

4) O esquecimento de si, da saúde, das comodidades, dos cuidados 
supérfluos do corpo, para suportar com alegria ou, pelo menos, com resig
nação tudo o que há de penoso para a natureza no retiro. O silêncio é dispo
sição necessária para ouvir a Deus, para receber a impressão da verdade. Pitá- 
goras, que era pagão, estava tão persuadido disso que, antes de admitir na sua 
escola os alunos que se apresentavam, exigia deles cinco anos de silêncio ri
goroso.

(2) O retiro é tempo de oração e de penitência.
Jesus foi levado ao deserto; aí rezava e jejuava (Mt 4,2). O sucesso do retiro 

depende, em máxima parte, da oração.
A oração é a chave de todas as graças; consequentemente é por ela que 

recebemos a de fazer bom retiro (Santo Agostinho). A oração é a porta pela 
qual Deus faz passar as suas graças. Se deixamos essa porta fechada, que ha
vemos de nos tornar? Estamos perdidos, não teremos êxito, não faremos reti
ro algum (Santa Teresa de Ávila). Quereis descobrir as astúcias do demônio e 
ver com clareza o vosso interior? Quereis arrancar da vossa alma os vícios e 
plantar as virtudes? Rezai. Quereis atingir o cúmulo da perfeição? Rezai. 
Quereis obter de Deus qualquer graça? Rezai, sim, rezai, visto que a oração é 
tudo na ordem da salvação.

A oração é o remédio infalível de todos os nossos males.
A oração é o meio mais fácil para operar a obra da nossa salvação. Todos 

não podem jejuar, fazer penitência, seguir a comunidade seja nos exercícios, 
seja nos trabalhos do nosso estado, mas todos podem rezar. Durante o retiro, 
portanto, vai ser preciso o seguinte: (1) conservar-se em espírito de oração 
contínua; (2) empenhar-se em fazer sobretudo os exercícios ordinários de pie
dade; (3) elevar muitas vezes o coração a Deus durante o dia, invocar a Santís
sima Virgem, o anjo da guarda, os santos patronos; (4) fazer várias visitas ao 
Santíssimo Sacramento, curtas mas plenas de fé e de fervor; (5) fazer com que 
todas as ações constituam oração contínua, com o cuidado de não- torturar o 
espírito, senão de conservá-lo na alegria, no contentamento e na santa liber
dade.

(3) O retiro é tempo de penitência.
As penitências do retiro devem consistir no seguinte:
1) grande modéstia e vigilância de todos os sentidos;
2) alguns atos de mortificação no comer e no beber;
3) grande pontualidade quanto ao regulamento;
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4) aceitar todos os incômodos do retiro, quaisquer que sejam;
5) humilde e respeitosa aceitação dos avisos, das reprimendas e correções 

do confessor ou do superior;
6) atos de expiação, de humildade ou, em termos mais claros, em algumas 

penitências públicas.

(4) O retiro é tempo de combates e de tentações.
Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto; aí foi tentado pelo demônio; 

nele vivia entre animais.
Cumpre não esperar, portanto, que o demônio e a tentação nos deixem 

tranquilos durante estes dias. Ordinariamente é no retiro que o homem é mais 
atormentado. As tentações mais comuns são estas:

1) Distrações, lembrança das coisas do mundo, do emprego, etc.
2) Maus pensamentos, representações as mais vergonhosas; basta muitas 

vezes querer aplicar-se seriamente em Deus e no negócio da salvação, para ex
citar toda a raiva do inferno e para que o demônio desperte todas as nossas 
paixões.

3) Preguiça, desgosto dos exercícios de piedade; grande fadiga de alma e 
corpo, propícia a que se vá com pena aos exercícios e que neles se sofra hor
rivelmente.

4) Dissipação e, depois da confissão geral, alegria demasiada.
5) Desânimo em face das dificuldades experimentadas para bem fazer o 

retiro, para se corrigir, para adquirir a virtude; cm vista dos insucessos, da jus
tiça de Deus, etc.

6) Escrúpulos, temores exagerados de estar condenado, de não perseverar.
Jesus vivia no deserto entre animais. Nós também estamos no retiro entre 

feras: os demônios, que cumpre combater e cuja astúcia e armadilhas se de
vem estudar, a fim de não cair nelas; as nossas paixões, que nos cabe estudar 
e aprender a conhecer, para domá-las e submetê-las à razão; os nossos defei
tos, que importa corrigir; os nossos pecados, que se devem confessar, chorar 
e expiar; eis as feras que nos acompanham no retiro.

(5) O retiro é asilo contra as perseguições dos homens, contra os perigos do 
mundo, contra o furor dos demônios, contra a violência das tentações e das 
paixões. Elias, tendo sabido que Jezabel queria matá-lo, temeu, fugiu, ca
minhou um dia, sentou-se, desejou a morte e adormeceu. Um anjo o acordou, 
fê-lo beber e comer por duas vezes, dizendo-lhe: "Ainda tens longo caminho 
que fazer". Esse alimento confortou de tal modo o profeta que ele caminhou 
quarenta dias e quarenta noites, até a montanha de Deus. Caminhava sem sa
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ber aonde ia, imagem do religioso por demais ocupado nas coisas exteriores 
que se entregou à dissipação, que agiu sem pureza de intenção, ou para agra
dar aos homens; que reza mal, que fraqueja na prática das virtudes, que não 
vela assaz sobre si, que não entra no seu interior. As paixões despertam, tor- 
nam-se mais vivas; o demônio redobra os ataques, apresenta os seus enganos; 
o pobre religioso é atacado por todos os lados e combate fracamente. No fim, 
percebe que os seus negócios vão mal, já não sabe aonde vai, nem por quem 
trabalha, nem por quem atua. Como ele necessita do retiro. Quando tiver fei
to bem alguns dias de retiro, vamos ouvi-lo dizer: "Se não houvesse chegado 
o retiro, estaria perdido". Outro dirá até: "Eu estava nos extremos".

(6) E tempo de repouso.
Retornavam os apóstolos da sua missão, quando Jesus lhes disse: Vinde à 

parte, em lugar deserto, e repousai um pouco (M, 6, 31).
A oração e o retiro são para a alma o que o sono é para o corpo. Como o 

corpo descansa no sono, a alma encontra o repouso no retiro e na oração. To
do o agente sofre na ação, asseveram os filósofos. A faca perde o fio depois 
de muito operar; de tempo em tempo, cumpre apontá-la; assim conosco, por 
mais santas que sejam as nossas ocupações, embotamos e relaxamos no ser
viço da nossa salvação, ao passo que nos afadigamos na do próximo; é neces
sário, portanto, que reflitamos sobre nós mesmos, que tomemos alguns dias 
para ver onde estamos no atinente ao negócio da nossa salvação, para que ve
rifiquemos os lucros e perdas havidos. Graça e natureza não estão sempre em 
outono; hão de ter também o inverno, isto é, algum tempo de repouso. As ár
vores não têm frutos todos os anos. Algumas vezes, a terra fica de repouso por 
um ano, a fim de que depois produza mais. Ordenara-se aos judeus que 
deixassem descansar a terra de sete em sete anos. Cumpre que a alma também 
repouse para que tenha o tempo de recuperar as forças perdidas. Para tal fim, 
estabeleceu-se o sábado e as festas judaicas, bem assim o domingo e as festas 
cristãs.

A prudência é a ciência dos santos (Pr 9,10). Ora essa virtude exige da
quele que está ocupado na salvação do próximo que não esqueça a sua pró
pria, senão que a anteponha à dos outros. Não é próprio de homem pruden
te salvar os outros e perder-se a si, administrar os negócios alheios e arruinar 
os próprios, afogar-se para retirar alguém da água, nem lançar-se às chamas 
para impedir que alguém se queime. De que serve ganhar o universo inteiro 
se se perde a própria alma? Eis o que Nosso Senhor quis fazer compreender 
aos apóstolos, quando os chamou para algum lugar retirado. Com efeito, os 
apóstolos chegavam da missão, narravam o bem que haviam feito, como os 
demônios se lhes submetiam, etc. Jesus, após havê-los escutado, disse-lhes: 
Eu via satanás cair do céu, isto é, o orgulho e a vaidade o fizeram cair. Velai 
sobre vós, vigiai no meio das vossas ocupações e empregos brilhantes. Não 
vos alegreis de que os demônios se vos submetam, senão de que os vossos no
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mes estão escritos no céu. Vinde à solidão, para fazerdes um como retorno so
bre vós, para vos ocupardes séria e exclusivamente no negócio da vossa sal
vação e perfeição, depois que trabalhastes na salvação dos outros, porquanto 
de que vos serviría a conquista do universo, se vos perdeis?

(7) E tempo de entretenimento, de comunicação e de união com Deus.
Eu te levarei à solidão do retiro, e aí te falarei ao coração.
Deus não fala ao coração senão no isolamento. Dizia Nosso Senhor a san

ta Teresa de jvila que ele muito desejaria falar aos homens e lhes declarar os 
seus segredos, mas o mundo faz tanto barulho nos seus ouvidos, que eles não 
o ouvem. Estão de tal modo ocupados que ele não tem momento para lhes 
falar. Ora como o sol de dia entra cm quarto de janelas abertas, como o fogo 
aquece a quantos se aproximam dele, quando Nosso Senhor acha alguma al
ma em retiro, ele a visita; se ela está em silêncio, ele lhe fala; se ela abre o co
ração, ele entra. Que é falar ao coração? Falar ao coração é falar como amigo, 
é revelar todos os segredos, é comunicar os bens possuídos. Eis quando Nos
so Senhor fala ao coração do religioso:

1) Sc lhe der vivas luzes sobre a necessidade de salvar a sua alma, sobre o 
nada dos bens da terra, sobre a excelência da sua vocação e da perfeição, so
bre o valor das almas e a felicidade de trabalhar na salvação delas.

2) Se lhe descobrir os defeitos, se lhe fizer compreender o mal que lhe faz 
o orgulho, a ânsia de agradar aos homens, o seu apego à vontade própria, a 
sua tibieza no serviço de Deus, o seu demasiado amor ao estudo das coisas 
profanas, e lhe disser doce e fortemente: Meu filho, cumpre corrigir isto; peço 
que quebres a tua vontade, que purifiques as tuas intenções e que não tra
balhes senão para mim, que sejas fervoroso, que te dês por inteiro à piedade, 
que reformes o caráter, que faças tal sacrifício, etc.

3) Sc lhe revela os seus mistérios e lhe dá o gosto de os meditar; se lhe co
move o coração, lhe dá a ternura da devoção, o atrativo das coisas espirituais 
e grande desejo de ser todo de Deus.

4) Enfim, se não somente lhe faz conhecer a sua vontade, mas lhe dá 
graça e força para executá-la e para se dedicar por inteiro à prática da virtu
de e à aquisição da perfeição.

Escutemos com atenção a Nosso Senhor; veremos que ele nos diz, com 
doçura, no fundo do coração: Meu filho, o que te perde, o que te impede dc 
fazer progresso na virtude é o orgulho; na aula não visas senão ao êxito hu
mano, estudas por vaidade, queres dominar os teus irmãos, não podes sofrer 
o desprezo, a humilhação. Se não corriges o orgulho, se não te empenhas em 
adquirir a humildade, vais perder-te. Meu filho, o que te perde é a tua vonta
de: não te deixas guiar pelos teus superiores, ctc. A outro fala: O que te per
de é o demasiado amor de ti, da saúde, das comodidades, do bem-estar. A ou
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tro: São as tuas relações com o mundo, com tal e tal pessoa, etc. Meu filho, se 
fosses mais aberto com o superior, mais regular, mais fiel em bem fazer os 
exercícios de piedade, caminharias em grandes passadas na via da perfeição; 
sem isso nada farás. A outro: Cumpre evites esta ocasião, fujas desta com
panhia, rompas esta ligação, corrijas tal afeição particular, tal mau hábito, se 
queres salvar a tua alma. A outro ainda: Peço-te tal sacrifício, a renúncia a tal 
objeto, aos teus pais, aos teus bens, àquele estudo e a este emprego; nunca 
serás conforme o meu coração e vais perder-te, se não fizeres isso. Escutemos 
essa voz, sejamos dóceis.

(8 ) E tempo de preparação às graças divinas, às luzes do Espírito Santo. 
Permanecei no retiro até que sejais revestidos da força do alto; não saiais de
le antes que tenhais recebido a promessa do Pai.

Eles se retiraram, portanto, ao segundo pavimento e perseveraram na oração 
(Lc 24,25).

Foi no retiro que os apóstolos se prepararam à conversão do mundo. No 
retiro Jesus se preparou à vida pública, de igual modo São João Batista à sua 
sublime missão, etc. E no retiro que também nós nos devemos preparar a tra
balhar na salvação das almas e nos dispor às graças de Deus. As principais 
graças que devemos pedir a Deus no retiro são estas:

1) o espírito de oração;
2) o espírito do estado, o apego e dedicação à vocação;
3) o conhecimento do defeito dominante e da paixão dominante;
4) o espírito de fervor;
5) o amor a Nosso Senhor;
6) o amor das cruzes e das humilhações;
7) o zelo pela salvação das almas;
8) a graça de nos vencer em tal circunstância ou de tal maneira, de fazer 

este ou aquele sacrifício.
Rezemos com confiança, com encarecimento e fervor. Digamos a Deus 

como Jacó: Não vos deixarei, não me separarei de vós, antes de que me 
tenhais abençoado; como São Vicente de Paulo: Não sairei deste retiro, antes 
de que me concedais tal graça. Como Nosso Senhor: Ficarei aí até que a força 
e o dom do alto hajam descido sobre mim, até que tenhais ouvido a minha pe
tição, até que hajais mudado o meu coração, etc.

(9 ) E tempo de renovação do zelo.
Elias, que fazeis aí? Ardo de zelo por vós, Senhor, porque os filhos de Israel 

abandonaram a vossa lei e destruíram os vossos altares (Rs 19, 9-10).
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O temor, a fraqueza, o desânimo e a fuga de Elias provinham: 1) da per
seguição de Jezabel; 2) do endurecimento dos israelitas nos seus pecados e da 
vida má; 3) do pouco fruto que o profeta acreditava ter feito c do pouco re
sultado dos seus trabalhos; 4) da sua própria fraqueza.

Ora, alguns dias apenas de retiro bastam para curar o profeta, para lhe ti
rar o temor dos homens e das perseguições, para restaurar a sua coragem 
abatida, para reanimar a sua caridade para com os seus irmãos e para lhe fa
zer compreender que ainda ele lhes podia ser útil e, enfim, para inflamar o seu 
zelo pelo culto e pela glória de Deus. Eu queimo, diz ele, com certo exagero; 
pelo menos, c o que dá a entender o que Deus lhe diz. O Senhor lhe fala: Sai. 
Ouviu-se forte vento, mas o Senhor não estava no vento; depois houve terre
moto, mas o Senhor não estava no terremoto; depois houve fogo, mas o 
Senhor não estava no fogo; enfim, depois do fogo, ouve-se vento suave, e o 
Senhor estava nele.

Deus nos ensina o seguinte:
1) O zelo deve ser temperado pela doçura.
2) Não é pela severidade, pelas ameaças, pela impaciência, pelo despeito 

e pelo rigor, figurados pelo fogo, pelo terremoto e pelo vento, que ganhare
mos o próximo a Deus, senão pela caridade e pelo bom procedimento.

3) O zelo amargo aumenta os defeitos do próximo e nos impede de ver 
o bem que se faz. Em tal estado, exagera-se tudo, tanto o mal como o remé
dio. E o que Deus fez compreender ao profeta, ao dizer-lhe: Sete mil homens 
não dobraram o joelho diante de Baal. Vós vos enganais, portanto, se credes 
que tudo está perdido.

Neste retiro vejamos o que fizemos no passado para a glória de Deus e 
para a salvação do próximo; compunjamo-nos, se não trabalhamos assaz; veja
mos ainda o que temos de corrigir no nosso comportamento, no nosso cará
ter, no nosso modo de viver, a fim de tornar o zelo mais proficiente.
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[3]
RETIRO

Consoante cópia de manuscrito do Ir. João 
Batista, in AFM, Écrits 3, p. 37-39.

Transcrevemos ainda as notas seguintes do mesmo autor e sobre o mesmo tema. 
Extraem-se de outra coleção de cópias e, aparentemente, não têm relação com as ins
truções acima, mas se avizinham de um texto do Ir. Francisco que, plausivelmente, 
deriva da mesma fonte. Ademais, o texto se lhe aproxima pelo acento posto no 
esforço pessoal que se deve fazer no retiro, o que é a preocupação maior do Ir. Fran
cisco. Inserimos este texto, na suposição de que ele é o eco das palavras do Funda
dor e também porque nele se desvendam as diferenças de personalidade que esta sín
tese ilustra.

QUE É RETIRO?

Entre todos os meios que Deus oferece aos homens para reformar-lhes a 
vida é o que produz os efeitos mais brilhantes, mais multiplicados e mara
vilhosos, segundo São Vicente de Paulo.

E graça de primeira ordem, é chuva e dilúvio de graças. E sítio e assalto 
de Deus à nossa alma. No lado oposto, é sinal de reprovação seguir os exercí
cios da missão ou do retiro e não se converter; o grande santo citado dizia 
que apenas um milagre pode converter aqueles que não adentraram o ca
minho da virtude com a ajuda dos exercícios do retiro.

FIM DO RETIRO

(1) Entrar em si, tomar a lâmpada e descer à consciência para ver:
1) se não há pecado mortal ou maus hábitos que a ele conduzem;
2) se a consciência é boa, reta, esclarecida, se teme o pecado;
3) se não há nada na consciência que cause remorso ou temor ou dúvida 

fundada; se nada de essencial teríamos que regular, caso devéssemos compa
recer agora diante de Deus.

(2) Convenccrmo-nos e compenetrarmo-nos cada vez mais da importân
cia da salvação, da necessidade indispensável em que estamos de nela tra-
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balhar sem esmorecimento e, pelo contrário, da desgraça infinita de nos per
dermos.

(3) Compreender a obrigação em que estamos de trabalhar na nossa per
feição e os perigos que corre a nossa salvação, se negligenciamos a perfeição 
do nosso estado.

(4) Entrar em nós mesmos e aprender a conhecer:
as paixões, as más inclinações, as tendências desregradas, as tentações e o 

princípio causador delas, a parte fraca da alma, o que mais nos custa na vida 
espiritual;

as boas inclinações, o caráter, o atrativo da graça, seja para o exercício da 
prática das virtudes, seja pela afeição à meditação e aos dons do Espírito San
to mediante os quais somos levados a Deus.

(5) Conhecer as obrigações do nosso estado, as faltas que nele comete
mos, os meios de nos desempenharmos plenamente das obrigações.

(6) Estabelecer planos para o bem que somos chamados a fazer, para sal
var os almas e para estender o conhecimento e o reino de Jesus Cristo.

DISPOSIÇÕES PARA O RETIRO

1) Entrar nele com ardor, com coragem, com grande desejo de aprovei
tar dele, sacudir todo o relaxamento, desgosto, constrangimento, tibieza, pre
guiça.

2) Considerar o retiro como tempo infinitamente precioso; não perder 
dele nenhum instante, evitar toda ação, cuidado, ocupação e até pensamento 
estranhos ao retiro.

3) Conservar-se em grande pureza, evitar com cuidado os menores peca
dos, as menores faltas, como grande meio de ver a Deus, de compreendê-lo, 
de gozá-lo, visto que a pureza é o olho da alma.

4) Obedecer exatamente à ordem do dia para o que se prescreve, aplicar- 
se em recolher o fruto próprio de cada dia como se indicar.

5) Rezar muito, porque, sem o socorro de Deus, todos os nossos esforços 
são inúteis.
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Irmão Francisco

14]

RETIRO

Conforme o caderno manuscrito do Ir. 
Francisco, in AFM, 5101.308, p. 686-687.

O texto abaixo se encontra no segundo "caderno de instruções" do Ir. Francis
co. Apresenta duplo interesse. Por um lado, dada a semelhança do seu primeiro pará
grafo com a instrução n J 2 acima, a hipótese de fonte única se robustece; além disso, 
em outro caderno do Ir. Francisco, com notas de retiro, deparamos a seguinte passa
gem no tocante ao retiro de setembro de 1828: "É no retiro que Abraão, Isaque e 
Jacó foram particularmente favorecidos por Deus, que Moisés e o povo judeu têm a 
felicidade de ouvir-lhe a voz, de serem saciados do pão celeste e de misteriosa bebi
da. Oculto por trinta anos, o Homem-Deus clama: Homens, gostai de ser ignorados, 
esquecidos, isolados, tratados como nada (Imitação 1,2). Vinde a lugar deserto e re
pousai um pouco (Mt 6,31). Os apóstolos, os solitários, todos os santos têm haurido 
do retiro a força, as virtudes e os tesouros de ciência e os méritos que neles admira
mos" (O cenáculo, os desertos, etc.) AFM 5101.302, p. 165.

Ora, são quase as mesmas palavras do penúltimo parágrafo do nosso texto que, 
por esse fato, fica datado bem como o do Ir. João Batista; no entanto cumpre assina
lar, conforme o próprio Ir. Francisco, que o retiro de 1828 foi pregado pelos PP. Co
lin e Déclas; isso, porém, não teria impedido que o P. Champagnat houvesse feito 
uma conferência para dispor os Irmãos ao retiro.

I. QUE É RETIRO?

1) E tempo dc oração, de penitência, de separação do mundo. Jesus no 
deserto orava e jejuava (Mt 4,1-11).

2) E tempo de combate e de tentações. Foi tentado pelo demônio; vivia 
entre animais. Os demônios, os nossos pecados e defeitos constituem os ani
mais por combater, chorar e corrigir.

3) E tempo dc preparação às graças de Deus. Permanecei ali até que 
sejais revestidos da força do alto (Lc 24, 49). Os apóstolos no cenáculo perse- 
veravam na oração (At 1, 14).

4) E tempo de recolhimento, de reflexão, de entretenimento, de comuni
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cação, de união com Deus. Conduzi-la-ei à solidão e aí lhe falarei ao coração 
(Os 2, 16).

5) E tempo de renovação, de restauração, de alimentação. Destes ao vos
so povo o alimento dos anjos. Concedestes-lhe o pão do céu que, adequan
do-se ao gosto de cada qual, obedecia à vossa graça, que é o alimento de to
dos, e se conforma à vontade dos que vos testemunhavam a própria indigên- 
cia (Sb 16,20-21).

6) São dias de graças e de salvação que Deus nos proporciona na sua in
finita misericórdia e de que nos pedirá estrita conta (2Cor 6). O Senhor dos 
exércitos preparará a todos os povos, neste monte, um festim de carnes deli
ciosas e de vinho excelente. Desfará as cadeias que prendiam os povos e rom
perá a tela que o inimigo havia tecido (Is 25, 6-8).

II. NECESSITAMOS DE RETIRO?

Sim, qualquer que seja o estado em que nos encontremos.
1) Se pecadores, para conhecer, detestar, expiar, reparar os nossos peca

dos e recuperar a graça de Deus, a paz da consciência, os nossos méritos e os 
nossos direitos. O filho pródigo (Lc 16).

2) Se tíbios, para sair desse infeliz estado de fraqueza, de langor, que 
conduz insensivelmente à morte, exposto a ser rejeitado por Deus (Ap .3). O 
doente faz regime, fica de cama, toma os remédios prescritos pelo médico (Is 
38).

3) Se justos, para reparar as forças, conhecer e cumprir com perfeição os 
nossos deveres e adquirir a perfeição que Deus pede de nós.

No retiro, Abraão, Isaque e Jacó são particularmente favorecidos por 
Deus, Moisés e o povo judeu têm a felicidade de ouvir a sua voz, de saciar- 
se do pão celeste e de misteriosa bebida; no retiro os apóstolos, os solitários e 
todos os santos têm haurido a força, as virtudes e os tesouros de ciência e de 
méritos que neles admiramos.

Cada dia temos necessidade de alimento, de repouso, de descanso. Lava
mos as mãos, o rosto, escovamos a roupa, limpamos, caiamos as paredes, la
vamos os apartamentos, a baixela, os utensílios.
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[5]

FINALIDADE DO RETIRO

Conforme caderno manuscrito do Ir. Fran
cisco, AFM 5101.307, p. 255-260.

O texto seguinte provém do primeiro dos três "cadernos de instruções" do Ir. 
Francisco. O lugar em que se insere não pode absolutamente servir de indicação 
quanto à sua data em relação ao precedente, visto que ainda não foi possível precisar 
se a ordem dos cadernos corresponde à ordem cronológica. É presumível, contudo, 
que esses dois textos não sejam contemporâneos: embora se reportem a instruções do 
P. Champagnat, o que é possível, custa admitir que ele houvesse desenvolvido duas 
vezes o mesmo tema no mesmo retiro; por outra, como o Ir. Francisco se referiría 
duas vezes à mesma conferência em lugares diferentes? Somos obrigados, portanto, 
a admitir que, por ora, estamos ante questões sem resposta. Seja como for, isso não 
constitui ainda prova da não-proveniência deles da mesma e única fonte.

I. QUE É RETIRO?

São dias de graças e de salvação que Deus nos proporciona na sua infini
ta misericórdia e de que nos pedirá estrita conta. E tempo de oração, de re
flexão, de exame de si. E separação, abandono, afastamento do mundo, lugar 
de segurança, de refúgio contra os nossos inimigos, de tudo o que nos pode 
fazer perder a graça e a inocência. Fuga ao Egito para evitar a crueldade de 
Herodes. E tempo de repouso, de cessação de toda ocupação, de todo negó
cio que não têm a salvação por objetivo e por fim imediato. E tempo de pe
nitência e privaçaô/de mortificação e abnegação. Retiro e jejum de Jesus Cri
sto no deserto.

II. O OBJETIVO E O FIM DO RETIRO nao são gozar o repouso, a calma 
da solidão durante alguns dias; nem fazer penitências, entregar-se a austerida- 
des, a privações extraordinárias; nem empregar mais tempo na oração, na lei
tura, na reflexão: são os meios do retiro, não o fim.

O fim do meu retiro: reformar a minha vida, conhecer-me bem, conhecer 
os desígnios de Deus sobre mim, descobrir de uma vez o fundo das minhas 
disposições, das minhas imperfeições, dos meus maus hábitos; regrar todo o 
meu proceder, todas as minhas ações e desejos; renovar-me no espírito da vo
cação; em suma, mudar-me em outro homem, tornar-me homem perfeito (Ef 
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4, 13), nova criatura em Jesus Cristo (2Cor 6,5); porquanto, se este retiro não 
lograr isso, e se saio dele sem ter corrigido os meus defeitos ordinários, é pu
ra ilusão, o retiro terá sido inútil.

O escopo deste retiro é, portanto, reformar-me, ver em que ponto estou 
no assunto da minha salvação, qual é o estado da minha consciência, se estou 
pronto a prestar contas ao soberano Juiz. Não tenho na consciência algo que 
me pesa? Estou em estado de graça? Que temeria, que teria de reparar, se de
vesse comparecer agora perante Deus? Neste retiro, portanto, porei a cons
ciência no estado em que desejaria morrer.

III. O FIM DO RETIRO É APRENDER A CONHECER-SE.

1) Que me impede, sobretudo, de ser todo de Deus como fervoroso reli
gioso? Tenho demasiada estima de mim? Preocupo-me em excesso comigo? 
Temo a mortificação? Não quero fazer-me violência? Procuro em demasia o 
meu gosto e comodismo? Pratico a pobreza e o desprendimento? Tenho al
gum apego, ou alimento alguma afeição desregrada? Não me entrego excessi
vamente ao estudo, quiçá a estudo proibido pela regra ou a estudo perigoso? 
Não busco agradar aos homens em demasia? Não gosto demais do louvor e 
da lisonja? Não rezo muito pouco? Não omito os exercícios de piedade? Sei 
renunciar à vontade própria e obedecer?

2) Que tentações mais me importunam? Qual é a fonte delas? Não me ex- 
pus a elas? Não as aumentei, não as tornei mais vivas? Como as combato? 
Dei-as a conhecer ao confessor e ao superior? Tenho o cuidado de seguir os 
conselhos deles? Cumpre que me descubra inteiramente neste retiro; que tra
ce para mim certa regra de comportamento para combater os defeitos. Sem is
so, porei em perigo a minha salvação; sem isso, nunca serei feliz, e a vida será 
para mim servidão.

3) Qual é a minha paixão dominante? Tal paixão é a fonte, a causa e o 
princípio mais comum das minhas faltas e pecados, a que fornece mais assun
to às minhas confissões, que mais perturba a minha alma e mais remorsos me 
dá. A minha paixão dominante é a que mais combates me dá, a que tenho 
mais dificuldade e repugnância em reprimir, a que entra costumeiramente nas 
minhas ações e projetos, a que é mais importuna, mais intratável, mais enrai
zada, mais imperiosa, a que é mais cara ao coração. Conhecerei a paixão do
minante ao sondar as minhas disposições, ao examinar os motivos que me fa
zem agir, quais são em mim os movimentos mais ordinários da natureza.

Se sou dominado pelo pensamento ou desejo c ânsia de agradar aos ho
mens, de ser louvado e estimado; se procuro os louvores, a aprovação dos ho
mens; se quero sempre dominar, ser o primeiro em tudo; se me surpreendo 
muitas vezes em pensamentos de amor próprio; se me envaideço, se procuro 
parecer mais virtuoso e instruído e habilidoso do que sou; se me aferro à 
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minha opinião, se gosto de contestar; se tenho dificuldade de obedecer, de re
ceber reprimenda do superior, sem dúvida o orgulho é a minha paixão domi
nante.

Se temo o trabalho e o que custa; se sou frouxo, negligente no emprego e 
dele me desempenho mal; se deixo mal feito tudo o que me confiam; se a 
minha pessoa e os meus pertences estão em desordem e mal conservados; se 
não posso fazer-me violência e sacrificar-me, a preguiça é o meu defeito do
minante. Esse defeito dominante, havia-o reconhecido no ano passado, toma
ra até a resolução de combatê-lo; fiz isso e como fiz isso?

IV. QUAL É O FIM DO RETIRO?

E conhecer os meus deveres, as obrigações do meu estado como religioso.
1) Deveres para com Deus, isto é, devo ser homem de oração e de medi

tação.
2) Comigo, devo ser humilde, modesto e casto.
3) Com os meus Irmãos, devo ser para eles modelo de virtude e não pe

dra de escândalo; devo amá-los , ser caridoso com todos, considerar-me servo 
de todos.

4) Com a comunidade: regularidade, fidelidade a todos os pontos da regra.
5) Como professor: zelo, dedicação pela aula; formar os alunos nas virtu

des religiosas, vigiá-los, a fim de lhes conservar a inocência.
6) Deveres do diretor: dar o exemplo a todos, fazer observar a regra, di

rigir os Irmãos, administrar os bens do estabelecimento como bom pai de 
família, manter na casa o espírito religioso, isto é, humildade, modéstia, cari
dade, paz, união, silêncio, recolhimento, amor do trabalho.

V. QUAL É O FIM DO MEU RETIRO?

Passar em revista todas as minhas ações do dia, da semana, do mês, para 
ver de que maneira as faço, quais são os motivos que me proponho. Se tenho 
o cuidado de oferecê-las a Deus, se as faço para a sua glória e não para agra
dar aos homens e atrair a estima deles, se as executo no recolhimento, na pre
sença de Deus, ou se o espírito de dissipação, de leviandade e de preguiça não 
lhes tira todo o fruto.

Qual é a ação que faço pior? Serão os meus exercícios de piedade, o estu
do, a aula, a direção dos Irmãos, a administração dos bens da casa, a vigilân
cia dos alunos? Devo examinar isso; cumpre que tome os meios de me corri
gir: é para isso que vim ao retiro.
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VI. QUAL É EM SUMA A FINALIDADE DO RETIRO?

E renovar-me no espírito do meu estado: acordar, aumentar quanto pos
so o desejo da minha salvação e perfeição; evitar o pecado e fugir dele, não so
mente do pecado mortal, mas ainda de qualquer pecado venial deliberado; re
nunciar à própria vontade, praticar a pobreza, o desapego das coisas da terra. 
Em que situação estou acerca de tudo isso? O meu procedimento está em 
harmonia com a intenção que tive quando entrei na religião e com as pro
messas que fiz a Deus?

VIL NO COMEÇO DESTE RETIRO, PORTANTO, devo prever o que me 
cumpre fazer e o fruto que dele importa que tire.

Que vício causa maior prejuízo à minha alma: combatê-lo, empregar os 
meios para me corrigir.

A virtude de que mais necessito: trabalhar para adquiri-la. A ação que 
faço pior: tomar os meios de bem fazê-la no futuro. Devo ponderar que pla
no vou traçar para mim, que meios vou tç>mar para fazer o bem entre os alu
nos que me serão confiados, para ganhá-los a Deus e para orientá-los com sa
bedoria.

Está aí a finalidade do meu retiro. Quando tiver conhecido o meu ponto 
fraco, o que me falta, o que devo corrigir, empenharei todos os meus esforços, 
orações e exercícios do retiro.

(Bourdaloue. Retiro.)
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A GRAÇA

Irmão João Batista

[6]

A GRAÇA, ABUSO DA GRAÇA.

Conforme cópia de notas do Ir. João Bati
sta, in AFM ÉCRITS, 4, p. 62.

Este curto texto mal ocupa uma página do volume "Écrits 4" de notas do Ir. 
João Batista. Sabe-se que se trata de questão polêmica, que está no centro da quere- 
la jansenista, cujo eco se propagou muito antes do século XIX. Com efeito, é em am
biente mais ou menos matizado de jansenismo que se situam estes textos; revelam- 
nos, por isso, em que campo se enfileiram os nossos primeiros superiores, como o 
próprio Fundador; não nos devemos, portanto, espantar do rigorismo que se des
prende das passagens deste estudo.

1) O abuso da graça é um dos maiores escolhos da vida religiosa.
2) E crime que desagrada sobremaneira a Deus, visto que é pecado de 

ingratidão, de desprezo dos seus benefícios. Os espíritos levianos, os corações 
maus se tornam facilmente culpados dessa falta.

3) E crime que Deus castiga severamente:
pela privação da graça, castigo terrível e pavoroso;
pela cegueira, isto é, pela perda da luz natural, da luz da graça e, mais tar

de, da luz da glória;
pelo endurecimento do coração: este já não sente, a vontade fica paralí

tica e não age;
pela substituição: o reino de Deus vos será tirado; outro homem, confor

me o meu coração, colocarei no vosso lugar; as graças desprezadas serão da
das a outro Irmão melhor que vós;

em tal estado, a alma não passa de pedra de rejeito; a salvação dela é cem 
vezes mais difícil que para as pessoas do mundo... Princípios acerca das 
graças...
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[7]

INSTRUÇÕES SOBRE A GRAÇA

Conforme a cópia de texto do Ir. João Bati
sta, in AFM, Ecrits 4, p. 228-236.

No mesmo volume "Écrits 4" de cópias tiradas do Ir. João Batista, este texto 
precede as instruções acima sobre o retiro, o que não faz presumir nada acerca da da
ta, visto que o copista teria podido pôr em realce os originais numa ordem qualquer. 
Podemos interrogar-nos no atinente à presença, na mesma coleção, de dois textos em 
que uma parte de um deles repete a quase totalidade do outro. Pode-se pensar 
espontaneamente que o texto que precede é a síntese de alguma conferência ouvida, 
digamos, do P. Champagnat, ao passo que o texto que segue seria uma conferência 
preparada pelo Ir. João Batista. O único apoio dessa hipótese, admitindo-se que o 
texto do Ir. Francisco, que se verá adiante, reproduz certa instrução de Champagnat, 
é que o que mais se aproxima dele é o precedente texto do Ir. João Batista de pre
ferência àquele que segue. Isso não impede que mesmo este possa ser considerado 
proveniente da mesma inspiração, pelo que tem a sua presença aqui.

A GRAÇA. A SUA NECESSIDADE. A SUA MEDIDA. 
ABUSO DA GRAÇA E TRISTES SEQÜELAS.

I. A GRAÇA É NECESSÁRIA.

1) Para sair do pecado. Retirar a alma do pecado é fato tão grande, tão 
difícil que só Deus pode fazê-lo. A criação do mundo, a ressurreição dos mor
tos nada são em comparação do prodígio da santificação da alma, da sua pas
sagem do estado de pecado ao estado de graça. Impossível ao homem não 
apenas conseguir essa graça, mas também merecê-la: é dom de todo gratuito. 
O pecado é como fosso profundo de onde o homem não pode sair, se não se 
estende alguma corda de cima ou se não se lhe dá outro socorro.

2) Para fugir do pecado e evitá-lo. Nenhum homem pode dominar a lín
gua, diz São Tiago; ninguém pode evitar o pecado sem o auxílio de Deus. Os 
demônios, nossos inimigos, são mais fortes, mais astutos, mais aguerridos que 
nós; além disso, o mundo e a carne estão em favor deles, e combatem contra 
o espírito. Ora, o mais fraco não pode resistir ao mais forte, se não é ajudado; 
assim Deus pode dizer ao homem, sempre que é tentado, aquilo que dizia ao 
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A GRAÇA

rei Abimelek: "Eu te impedi de pecares contra mim". Se Deus não tivesse 
vindo no meu socorro, dizia Davi, a minha alma estaria no inferno (SI 93, 17). 
Não nos deixeis cair em tentação. Vejamos estas comparações: O navio pere
ce, se é abandonado pelo piloto. A carroça vira, se não tem condutor. A cida
de-cai, se os magistrados não velam para a sua conservação. A pedra se preci
pita no abismo, se o seu suporte é retirado. "O corpo se perde, se está sem al
ma; a alma se perde, se está sem razão; a razão se perde, se está sem virtude", 
afirmava Platão. Acrescentemos que a virtude se perde, se está sem a graça de 
Deus.

3) Para fazer o bem e para praticar a virtude. E impossível que pratique
mos qualquer ato de virtude, que adquiramos qualquer mérito, sem a graça. 
Sem mim, diz Nosso Senhor, nada podeis. Segundo Santo Agostinho, Jesus 
não diz "sem mim não podeis nada terminar"; ele diz "sem mim não podeis 
absolutamente nada": nem começar, nem continuar, nem acabar. O Apóstolo 
no-lo havia ensinado por estas palavras: Por nós próprios, não podemos ter 
nem bom pensamento, nem bom desejo, se Deus não nos torna capazes dis
so. É Deus que opera em nós o querer e o fazer, segundo lhe apraz (2Cor 3,5). 
Privados da graça, não podemos nem rezar para obtê-la, nem nos dispor para 
recebê-la, tão grande e absoluta é a necessidade que temos do socorro de 
Deus, nas palavras de Santo Agostinho. A natureza humana, sem dúvida, tem 
o poder de amar a Deus, mas é poder bloqueado pela corrupção original e 
por um milhão de obstáculos. Inútil ter olhos para ver, se o sol ou outra luz 
não condicionam a visão; inútil ter asas para voar, se elas não se podem esten
der ou se não há o ar para dar-lhes suporte; inútil ter pés para andar, se estão 
amarrados.

II. MEDIDA DAS GRAÇAS

Deus faz tudo com peso, com número e medida, diz a Escritura. Ele sa
be quantas estrelas há, conta as gotas de água que faz cair sobre a terra; no en
tanto, se ele faz tudo com ordem nas coisas naturais e terrestres, com maior 
razão assim procede nas coisas da salvação do homem. Determinou para cada 
um o número de dias, de horas que passará sobre a terra, o grau de saúde, de 
ciência, a medida de talentos que lhe serão concedidos, o número e a medida 
das graças que lhe dará para operar a sua salvação. Se o homem coopera com 
essas graças, Deus o predestina para a sua glória; se o homem as recusa e re
siste a elas, ele o reprova para sempre. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu 
quis... quantas vezes, eis o número, eis as graças que lhe são dadas para se sal
var... tu não quiseste, eis a recusa do homem... Tu serás abandonada, eis a re
provação.

Deus ordena que Josué mande os sacerdotes fazer sete vezes a volta da ci
dade de Jerico ao soar das trombetas; enquanto carregavam a arca, onde esta
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vam a lei, o maná, a vara de Aarão, o que simboliza que Deus cerca o coração 
do homem determinado número de vezes, faz ecoar a sua voz, os remorsos, 
põe-lhe ante os olhos a sua lei, o maná das consolações e a vara dos castigos. 
Se o homem não se entrega, é abandonado à justiça.

Tal medida não é a mesma para todos. Como há muitas moradas na casa 
do Pai celeste, e que nem todos os homens são chamados ao mesmo grau de 
perfeição e de santidade, não todos recebem a mesma medida de graças. A 
um se dão cinco talentos, a outro dez, a outro somente um. Há, pois, certa re
lação entre o estado de santidade e o da glória a que se é chamado, com o 
grau de graça que se nos confere. A graça é dada segundo apraz ao Senhor 
(Ef 4, 7), porquanto é graça e não mérito: ele a dá a quem quiser e como lhe 
apraz. Essa medida de graça, menor para uns e maior para outros, é suficien
te para todos, caso haja correspondência; todo homem que se perde perde-se 
e condena-se não porque a graça lhe falta, mas porque ele lhe resiste e dela 
abusa.

As graças são de dois tipos: ordinárias e assinaladas ou extraordinárias. 
As ordinárias são em geral aquelas que se concedem a todos os cristãos. As as
sinaladas são a vocação à vida religiosa, uma proteção particular, algumas in
spirações fortes, uma introdução sólida ou luzes brilhantes, movimentos po
derosos, toques vivos da graça, o retiro, a doença.

Abuso da graça e os seus tristes efeitos. Exortamo-vos a que não recebais a 
graça em vão (1 Cor 6). Se Deus vos chama hoje, não endureçais o vosso coração 
(Sl 94, 7-8).

O abuso da graça é a maior infelicidade que possa acontecer a uma alma. 
Causou lágrimas ao Filho de Deus: olhando a cidade, chorou sobre ela, em
bora fosse dia de triunfo e glória.

1) O primeiro castigo do abuso da graça é a subtração desta graça, pelo 
menos das graças superabundantes e eficazes. Ora, como esse tipo de graça é 
necessário para operar a salvação e que, sem elas, não nos podemos salvar, 
nem evitar o pecado e o inferno, a subtração dessas graças é o castigo mais 
terrível e o mais pavoroso que Deus inflige neste mundo. Quando Deus nos 
abandona aos desejos do nosso coração, às nossas paixões, diz Santo Ago
stinho, então o furor se desencadeia contra nós, ferindo-nos de chaga incurá
vel, de golpe inimigo, de castigo cruel, punição terrível mas justa. A graça é 
luz brilhante; fechamos os olhos para não vê-la; ela se retira. A graça é pérola 
preciosa, dom assinalado que Deus nos oferece para a compra do céu, e nós 
o desprezamos, o recusamos; então esse dom dá-se a outrem.

2) O segundo castigo é a cegueira. Os rebeldes à luz já não reconhecem 
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A GRAÇA

a via do Senhor, e já não seguem as suas veredas (Jó 24, 13). O maior mal é 
que eles creem estar no bom caminho. Andam nas trevas como se estivessem 
na luz (Jó 24, 17). O Senhor, diz Moisés, inflige-lhes o delírio, a cegueira, a 
loucura, de modo que caminham às apalpadelas em pleno meio-dia como ce
gos. Ele obscurece-lhes a visão e endurece-lhes o coração, a fim de que vendo 
não vejam, e ouvindo não compreendam (João 12,40). Eis em que estado de 
cegueira cai aquele que abusa da graça. Como punição do seu pecado, diz 
Santo Agostinho, ele merece perder aquilo de que não quis servir-se para fa
zer o bem. Pouco teme o pecado, considera como venial o que é mortal, des
culpa os seus defeitos, atola-se em hábitos funestos e não vê o seu mau esta
do. Já nada compreende da palavra de Deus, as coisas mais claras lhe ficam 
escondidas. Deus pune o abuso que o pecador fez da graça por humilhante 
cegueira, segundo Santo Agostinho.

3) O terceiro castigo é o endurecimento do coração. A alma se torna sur
da, insensível e como estúpida; nada a toca, nem leitura, nem sermão, nem ad- 
moestações, nem orações; mais ainda, não se importa dos benefícios de Deus 
nem dos seus castigos; não a tocam os sinais de proteção particular, as 
doenças, as aflições; nada a impressiona, nem a enternece; fica semelhante a 
um morto, a um cego. Apunhalai o coração do morto, cortai o morto com a 
espada, decepai-lhe os membros, ele nada sente, porque morto e de todo in
sensível. Ponde ante os olhos do cego uma vela acesa, um facho, o sol ou mil 
sóis, ele nada vê, porque é cego. Eis a imagem da alma que abusou da graça. 
Enfim, ela não se dá conta de nada. Quando o ímpio, diz Salomão, houver 
descido à profundeza do mal, ele zomba de tudo, torna-se impudente, faz o 
mal sem envergonhar-se, sem remorso; alegra-se mesmo na sua iniqüidade, diz 
Jeremias, e bebe a iniqüidade como água.

Esse estado deplorável lhe vem de Deus e dele próprio. Deus lhe tira as 
graças eficazes de que a alma se tornou indigna. É nesse sentido que a Escri
tura diz que o Senhor endurece a alma, não produzindo nela a maldade, mas 
com recusar-lhe a graça que a podería tocar, conforme Santo Agostinho. A ce
ra retoma a sua dureza, quando a afastam do fogo; o ferro volta a ser frio, 
quando sai da fornalha. O fogo não é a causa dessa dureza, nem desse frio; 
apenas ele não faz sentir o seu calor; a alma, pelas suas faltas multiplicadas, 
pelas resistências à graça, pôs a sua razão e vontade no estado em que já não 
podem receber as impressões da graça. Certo homem não pode ler o que lia 
ontem, não porque os caracteres tenham mudado, senão porque a sua vista se 
tornou fraca; ou não ouvir o que ouvia, não porque se fala mais baixo, senão 
porque o ouvido dele perdeu a acuidade; ou não pode carregar o fardo que 
ontem não o fatigava, não porque o fardo ficou mais pesado, senão porque es
se homem perdeu as forças. Assim, a graça lhe é dada, ela age como outrora, 
mas fica sem efeito por causa das más disposições da alma.

Se o abuso das graças ordinárias é tão grande mal, o desprezo e o abuso 
das graças assinaladas e extraordinárias acarreta resultados mais tristes, mais 
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funestos ainda. Assim, abusar das graças do retiro é expor-se aos mais terrí
veis castigos. Não aproveitar do retiro é atrair a maldição que Jesus lançou so
bre Corosaim e Betsaida. Ai de vós, Corosaim e Betsaida, visto que se os mi
lagres operados no vosso meio houvessem sido feitos em Tiro e em Sidônia, 
elas teriam feito penitência no cilício e na cinza. Um ai da boca de Deus é coi
sa pavorosa; como não temê-lo? Uma infinidade de almas se tornariam santas, 
se tivessem a graça do retiro, enquanto esse religioso é sempre o mesmo ou 
até fica pior. Ai dele, porque muitas almas houveram aproveitado da graça 
que ele deixa correr inutilmente. Ele é mais culpado que os idólatras de Tiro 
e de Sidônia, mais endurecido no mal que os habitantes de Nínive. Sim, o seu 
estado é pior que o deles, é Jesus que no-lo ensina. Há três anos que venho 
buscar algum fruto nesta árvore e não encontro; cortai-a, por que ocupa o lu
gar inutilmente? Esse religioso, que está no pecado ou na tibieza há vários 
anos, que torna inúteis todos os cuidados, todas as graças da sua vocação, será 
cortado, isto é, perderá a vocação, e outro tomará o seu lugar tanto na religião 
como no céu. Jesus, tendo buscado algum fruto na figueira e não tendo en
contrado, a amaldiçoa e diz que nunca alguém coma do fruto dela. Neste re
tiro, Jesus vem a esse religioso, prodigaliza-lhe as suas graças. Se esse religio
so delas abusa, será maldito e se endurecerá talvez para sempre. Se a graça do 
retiro não produz nele fruto algum, nenhuma outra graça o produzirá, e não 
se tirará dele nenhum fruto. E terrível castigo, mas não é tudo.

O solo regado por chuva abundante, e que produz ervas e legumes para 
uso dos que o cultivam, é abençoado pelo Senhor; mas aquele que produz 
espinhos e abrolhos é terra de rejeito, maldita, e o seu destino é o fogo. Eis a 
figura do mau religioso, do religioso tíbio que é cumulado de graças por 
Deus, que é cultivado, regado e que não progride na virtude, que não produz 
senão espinhos, isto é, que não faz senão faltas e cujas ações são de todo mun
danas, e cuja vida é repleta de pecados. Ai, diz o Apóstolo, não é possível que 
aqueles que foram uma vez esclarecidos, que saborearam o dom do céu, que 
compreenderam a excelência da virtude e das coisas celestes, se eles tornam a 
cair, não é possível, repito, que tais pessoas se renovem pela penitência (Hb 
6,4-8). Palavras assustadoras e próprias para gelar as almas tíbias, se elas con
servam ainda alguns sentimentos.

Diz São Paulo que é impossível que retornem ao fervor, vale dizer, muito 
difícil. Que será delas? Já o dissemos, são terra de refugo. Serão rejeitadas. O 
reino do céu vos será tirado e dado a outro povo que produzirá os frutos (Mt 
21, 45). A vocação, a graça, o retiro, tudo lhes será tirado e dado a outrem, 
que aproveitará melhor. Rejeitastes a minha palavra, rejeitar-vos-ei também 
(lRs 15, 23). Procurei outro homem segundo o meu coração (IRs 13, 14), que 
vos substituirá. As graças que desprezastes darei a alguém melhor que vós. 
Não é tudo. Que se tornará essa alma rejeitada? Q solo que só produz 
espinhos, diz são Paulo, é maldito. Esse religioso será maldito. Infeliz e mal
dito neste mundç, em toda a parte a que vá, em tudo o que fizer, em lugar al
gum terá êxito. É ser degredado, fugitivo como Caim, como os judeus. A sua 
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desgraça e maldição do céu o seguem por toda a parte. Os seus inimigos, 
mundo e demônio e paixões, o apertarão, o atormentarão em toda a parte e 
não lhe deixarão nenhum momento de descanso. E aí temos apenas o começo 
do castigo, ou antes mera sombra dele. A terra, continua são Paulo que, ape
sar do amanho, só produz espinhos destina-se ao fogo. A sorte do religioso 
que abusou das graças de Deus é a condenação eterna. Toda a árvore que não 
produz fruto será cortada e lançada ao fogo. Juntai o joio, ligai-o em feixes 
para a queima. Tomai esse religioso que não observa a regra, que não cumpre 
os votos, que abusa dos dons de Deus, que profana os sacramentos, que não 
preenche o fim da sua vocação: não serve senão para ser queimado. Como 
são Vicente de Paulo tinha razão em dizer: Não há senão milagre de primeira 
ordem que possa converter aquele que abusou da graça do retiro. Não há cri
me mais temível e pavoroso que o abuso da graça; faz chorar a Jesus, para nos 
fazer compreender a sua enormidade. Ele fala nos termos mais assustadores: 
Infeliz, diz ele, aquele que se torna culpado; será atormentado por todas as ca
lamidades espirituais e temporais; será maldito, cortado, rejeitado, lançado...

Irmão Francisco
[8]

ABUSO DA GRAÇA

Conforme o segundo caderno de instruções 
do Ir. Francisco.
AFM, 3101.308, p. 607-613

O texto seguinte se apresenta sob forma totalmente elaborada, que não se pode 
considerar como meras notas tomadas no escutar a conferência: o fraseado é corre
to, o plano bem estruturado, mas não é argumento válido para rejeitar toda a possi
bilidade de que traduza o pensamento de Champagnat, porquanto a semelhança com 
os textos do Ir. João Batista é manifesta nas idéias e mesmo nas expressões; parece- 
nos, portanto, razão suficiente de vir transcrito aqui.

I) Excelência da graça e necessidade que dela temos.

A graça é bem preferível a todos os tesouros do mundo, bem que, depois 
da visão beatífica, supera tudo o que não é Deus. A graça é o preço dos tra
balhos, dos sofrimentos e da morte de Jesus Cristo. Ela começa com os nos
sos méritos, os aumenta e coroa, enfim é a semente da glória eterna, por
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quanto o homem justo, ao cooperar com as santas inspirações na docilidade de 
coração, e ao cumprir, com o seu socorro, os atos de virtude sobrenatural, ad
quire cada vez novo grau de graça santificante e, simultaneamente, o direito a 
novo grau de felicidade inamissível. Cada raio dessa luz celeste, ao penetrar o 
coração, nele deposita o germe e o penhor de eterna e incompreensível felici
dade. Ponhamos em comparação todas as grandezas terrestres: a coroa dos reis, 
a majestade dos maiores monarcas, juntemos-lhes o valor dos metais mais pre
ciosos e de todos os tesouros que a terra e o mar encerram; reunamos ainda as 
maravilhas da natureza, a beleza da aurora, o brilho do sol e o esplendor das 
estrelas, e vamos encontrar que uma única iluminação da graça, um único mo
vimento do Espírito santo é mil vezes mais excelente, mais digno de admiração 
e dos nossos desejos. Constitui desgraça deplorável rejeitar temerariamente esse 
dom perfeito, esse fruto do amor de Deus, essa preciosa semente de glória; sen
tir mais pena por uma bagatela que se perde que pela pérola da graça; sacrifi
car, enfim, tal socorro da bondaa

e divina sem motivo, sem remorso, como se o desprezássemos.
Temos grande necessidade da graça. Com efeito, é verdade de fé que, sem 

o socorro da graça, nos é impossível adquirir qualquer mérito na ordem da sal
vação. Sem mim, diz o Senhor, nada podeis fazer (Jo 15). Por nós mesmos, não 
somos capazes de formar nenhum bom pensamento; é Deus que nos torna ca
pazes disso (2Cor 3). E ele que opera em nós o querer e o fazer, consoante o seu 
beneplácito. Santo Agostinho acrescenta que, privados da graça, não podemos, 
por nós próprios, nem rezar para obtê-la, nem nos dispor para recebê-la, tanto 
é total e absoluta a necessidade que temos do socorro de Deus. Recusar a graça, 
quando nos é oferecida, é afastar, com deplorável temeridade, o meio que nos é 
indispensável para fazermos as nossas ações de maneira útil para a salvação. E 
verdade, pois, que, na resistência aos movimentos da graça, recusamos a chave 
do céu, que se nos oferece, malbaratamos o talento que é tão precioso a ponto 
de nos valer a coroa imortal; perdemos o único diamante, o tesouro incom
parável que nos pode assegurar a posse do próprio Deus. A graça é o alimento 
da alma, como o pão material é o alimento do corpo e, como nos expomos a 
morrer, quando nos obstinamos em não querer tomar nenhum alimento, assim 
expomos a virtude a inevitável naufrágio, se negligenciamos o único apoio da 
nossa fraqueza, se desprezamos o socorro com que Deus se digna prevenir-nos 
e se ousamos defender-nos contra as insistentes e amorosas buscas da sua bon
dade. Desgraçados de nós, se somente começamos a estimar a graça pelo que 
vale, apenas quando nunca mais a poderemos ter.

II. Superabundância e eficácia das graças que recebemos.

Deus nos dá grandes e numerosas graças, como a vocação à fé e à vida re
ligiosa, o grande retiro, a freqüentação dos sacramentos e os frutos que eles 
têm a virtude de produzir nas nossas almas. Eis uma parte das grandes graças 
que a divina bondade nos prodigaliza, e por quantos meios no-las proporciona 
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o seu amor. Todas as manhãs o santo sacrifício se oferece por nós, podemos as
sistir a ele; as piedosas exortações, os bons exemplos, a meditação, o exame de 
consciência, as leituras espirituais, as elevações do coração a Deus em todas as 
horas e em quase todos os instantes, os bons movimentos interiores...são outras 
tantas graças diárias e contínuas.

Essas graças são eficazes por si e pela conformidade com as nossas neces
sidades. Concedidas com a mesma largueza a outros, que teriam sido mais fiéis 
que nós, tê-los-iam tornado grandes santos; elas teriam sido até mais que sufi
cientes para levar ao bem os maiores pecadores. Infelizmente elas são, tantas 
vezes, muito insuficientes em nós, porquanto, na nossa ingratidão, as rejeita
mos livre e negligentemente. Resistir assim a graças tão grandes, tão eficazes, 
tão contínuas, sem nenhuma razão, por fantasia., por um nada, estimar abaixo 
do vidro essa preciosa pedra, esse tesouro do céu não seria acrescentar ao abu
so feito a malícia mais culposa? Ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida. Ai de ti, 
religioso, visto que se os milagres que foram feitos em teu favor houvessem si
do feitos para outros, teriam eles chegado a grande perfeição. No dia do juízo, 
infiéis, hereges e mesmo cristãos, que foram compatriotas teus, condiscípulos e 
alunos que tu levaste ao bem, ao bom uso da graça...erguer-se-ão e te acusarão 
do menosprezo que tu mesmo fizeste dela. O próprio sangue de Jesus Cristo 
clamará vingança contra ti, porque deixaste perder tanta luz interior e tantos 
bons movimentos que o divino sangue te havia merecido.

Habitantes da Jerusalém celeste, dirá o soberano Juiz, em face de todo o 
universo: Julgai agora, entre mim e a minha vinha, entre mim e esta alma. Di
zei que deveria ter feito à minha vinha e não fiz. Depois de tantos cuidados 
que lhe prodigalizei, não tinha eu o direito de esperar dela frutos excelentes, 
ao passo que ela não produziu senão urzes (Is 5)? Esta vinha ingrata me pro
duziu sarças e espinhos em troca de tantos trabalhos, fadigas e penas que sofri 
por ela. Que responder a semelhantes repreensões? Que pensamento terrível. 
Que remorsos opressivos. Que vividos lamentos. Teria podido tornar-me santo 
e com facilidade, até por obrigação da regra e por imposição da vocação...Que 
horror, que desespero, que pavoroso resultado. Lancemo-nos aos pés do 
Senhor, como o servidor insolvente do Evangelho, e roguemos-lhe que nos 
conceda algum prazo (Mt 16). Senhor, não entreis em julgamento com o vosso 
servo. Confesso, a minha alma é terra inútil, ruim, árida, coberta de urzes e 
espinhos, cheia de pedras e de ervas daninhas.

Espalhastes a santa semente da vossa graça, mas uma parte foi pisada pe
los viandantes e se perdeu, outra que brotou secou ou foi sufocada pelos 
espinhos (Lc 8). Sou a figueira estéril, cultivada com tão grande solicitude, 
regada com o celeste orvalho, sempre exposta aos raios do sol de justiça e 
que, ainda assim, foi achada sem fruto (Mt 21; Lc 13). Chega de desgarra- 
mento; vou cessar de vos resistir, Deus meu. Senhor, não comeceis ainda a 
me punir. Dai-me coração dócil, a fim de que já não receba em vão a vossa 
graça (2Cor 6). Disponde de tal modo a minha alma que a divina semente 
nela frutifique ao cêntuplo, para que o louvor e a glória se dêem à vossa 
graça (Ef 1).

107



III. Subtração da graça, castigo ordinário dos que dela abusam.

Deus pune, muitas vezes, pela subtração das graças eficazes o abuso que 
fazemos das graças suficientes; esse castigo é a vingança mais terrível, mais 
justa e mais comum que ele possa exercer contra nós.

1) A mais terrível. Não há nada que mais se deva temer para a nossa 
alma do que aquilo que a afasta de Deus, sumo bem, e que submete ao su
mo mal, o pecado e o inferno. Ora tal é a deplorável conseqüência da sub
tração das graças eficazes. Com efeito, por disposição absoluta do decreto 
divino, essas graças são os meios necessários para operar a nossa salvação, 
de modo que, sem elas, nunca possuiremos a Deus, nunca evitaremos o in
ferno. Com as graças puramente suficientes, poderiamos, é verdade, ser sal
vos, mas com certeza não seremos. Fica, pois, assentado que nada afasta 
tanto do supremo bem, que é Deus e o céu, como a subtração das graças 
eficazes, e nada tanto nos escraviza e nos entrega ao soberano mal, o peca
do e o inferno.

A subtração da graça eficaz é, portanto, vingança a mais rigorosa contra o 
abuso dela feito, visto que, consoante o juízo de todos os verdadeiros sábios, 
não há maior castigo neste mundo do que o que tende a endurecer o pecador 
na sua malícia; que cega de tal maneira a inteligência, que já não reconhece o 
estado perigoso da sua alma; que encadeia tão fortemente a vontade, que já 
não tem o impulso dc querer quebrar os seus laços; que arrebata o melhor 
meio de fazer salutar penitência, e que aplana e, enfim, abrevia o caminho de 
todos os vícios. Quando o Senhor permite que tenhamos de sofrer opróbrios, 
humilhações, perseguições, doenças, é punição, por certo, mas então Deus 
age não como juiz vingador, mas como pai e amigo que, com essas provações, 
procura desviar-nos do mal e atrair-nos a si e que se propõe a correção do pe
cador no castigo do pecado. Quando, porém, entrega a nossa inteligência à 
cegueira, quando endurece a nossa vontade na própria malícia e que nos reti
ra as luzes que nos esclareceríam acerca da feiúra do vício e as boas inspi
rações que nos levariam a detestá-lo, é então que a indignação de Deus oni
potente fere o pecador de chaga incurável, com golpe de inimigo, com casti
go cruel (Jr 30), e tão grande e terrível, que esgota o rigor que a justiça divi
na pode exercer neste mundo.

2) A mais justa. A graça é dom inestimável, pérola da coroa de Jesus Cris
to, penhor da glória eterna. Deus no-la oferece com amor, solicita e insiste 
que a aceitemos. Apresenta-no-la mesmo depois de recusas reiteradas. Des
prezamos esse dom, recusamos essa pérola, desdenhamos esse penhor de 
imortalidade. Deus, tão amiúde rejeitado, por fim se cansa de no-la oferecer, 
cessa as suas instâncias; nada mais justo. A graça é luz ardente e luminosa; 
Deus deseja esclarecer-nos o espírito mediante esse facho, e abrasa-nos o co
ração com o ardor dessa chama, ao passo que nós fechamos os olhos da alma, 
fugimos da luz e do calor, e o sol de justiça nos acha sempre rebeldes às suas 
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salutares influências; retira enfim os seus raios e já não brilha para nós; que 
haveria de mais eqüitativo?

A graça é a voz de Deus que bate à porta do nosso coração, e que soli
cita entrada nele com bondade, com ternura e amor; nós não o escutamos, 
tapamos o ouvido à sua voz, recusamos recebê-lo; cansado de bater, o 
Senhor encerra as suas instâncias e, como se vê desprezado, retira-se; quem 
ousaria queixar-se? E, pois, verdade que a subtração tão terrível e funesta 
da graça, depois de que tantas vezes a desprezamos e perdemos, é punição 
muito justa.

3) A mais ordinária. Admiramo-nos, muitas vezes, de que Deus, a quem 
nada se oculta, suporte tão pacientemente tantos religiosos tíbios que, cerca
dos por tão grandes meios de salvação, cumprem tão imperfeitamente e com 
tanta negligência os deveres do seu estado e, sobretudo, a obrigação que lhes 
é imposta de tender à perfeição. Ah, diz Santo Agostinho, Deus os pune com 
castigo secreto tanto mais rigoroso quanto oculto, com retirar-lhes a sua graça 
e com deixá-los adormecer tranquilamente na sua tibieza. Em conseqüência 
desse abandono, aqueles que, outrora, temiam a mesma aparência de peca
do, tratam agora como minúcias os pensamentos, os olhares e as demais li
berdades perigosas; põem no rol das faltas leves as aversões, as familiarida
des, o ódio, a maledicência, a murmuração, a cólera, embora haja o funda
do temor de que sejam pecados graves: eles chamam vãos escrúpulos os re
morsos causados pela violação dos votos ou as culposas negligências da sua 
profissão; formulam para si princípios permissivos, mediante os quais ten
tam enganar-se, para adormecer e sufocar os clamores da consciência. O seu 
coração, antes dócil aos atrativos da verdade e sensível às impressões da pie
dade, agora está seco, ficou mais duro que pedra, não se comove pela lem
brança dos novíssimos, do julgamento de Deus, nem pelas santas práticas da 
religião.

Praza a Deus que uma triste experiência nos ensine todos os dias que tal 
castigo é assaz ordinário, mesmo nas sociedades religiosas. Lancemos um 
olhar sobre o que nos cerca, e veremos mil exemplos assustadores dessa ver
dade. Essas grandes quedas, esses terríveis naufrágios na virtude, o abandono 
da vocação, da vocação santa, seguido muitas vezes da perda absoluta da fé e 
dos costumes não são outros tantos monumentos que atestam a verdade da 
subtração da graça, e que Deus expõe aos nossos olhos para nos inspirar sa
lutar terror? Sondemos o nosso coração e vejamos se, em diversas ocasiões, já 
não experimentamos essa subtração da graça divina. Recordemos o tempo 
dos santos exercícios do retiro, aquele do nosso noviciado e dos outros dias 
de salvação que nos foram dados; somos obrigados a confessar que muitas 
graças de luz e de bons movimentos nos foram retirados, visto que negligen
ciamos o aproveitamento do que havíamos recebido; é que de Deus não se 
zomba impunemente (G1 6). O Senhor acaba por abandonar aqueles que o 
abandonaram.
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Vigiemos para que não nos aconteça o que aconteceu aos outros; quiçá 
não esteja distante o momento em que a sequência de graças que Deus nos 
destina vá ser interrompida, para serem dadas a outros que se tornarão mais 
dignos que nós (Mt 21). Temamos, porque os juízos de Deus são profundo 
abismo (SI 95). A subtração da graça é castigo o mais terrível de todos, mas 
comum e muito justo. (Bellecius, "Sólida Virtude"; Bourdaloue, "Retiro, 3.° 
dia";Judde, "Grande Retiro".)

(E Gallica in Portucalensem vertit VB.)
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