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Irmão Francisco

(AFM. 5101. 301)

CADERNO N.° 1

MISCELÂNEA





APRESENTAÇAO

A presente publicação de “Cadernos Maristas” compõe-se inteiramente 
de um só “Caderno do Irmão Francisco”. Merece o primeiro lugar pelo fato 
de apresentar indicações pessoais sobre a vida privada do autor. Seu tamanho, 
relativamente reduzido em relação aos outros que se lhe seguirão, permite 
transcrevê-lo inteiro numa só fascículo.

Esse “Caderno” apresenta-se sob forma de livrinho, de formato 14 x 
8,5, formado de três cadernos costurados juntos, totalizando 286 páginas, 
muitas das quais, especialmente as últimas, não foram utilizadas.

Não há nenhuma dúvida de que seu autor é o Irmão Francisco. Isso se 
descobre em várias notas muito pessoais e, particularmente, num “curriculum 
vitae”, das páginas 48 a 56, que não deixa nenhuma dúvida.

Pelo contrário, é muito difícil data o caderno. Indicações de datas vão 
do “retiro de 1832” até o “Jubileu universal de 1879”. Reflexões acerca da 
maneira de governar o Instituto, como sobre as atitudes que o Superior deve 
tomar em relação aos Irmãos, situam-no durante seu generalato, portanto, de 
1840 a 1860. Como, pois, não pensar que esse “Caderno” lhe servira de 
companheiro durante a vida, não talvez sob a forma definitiva atual, mas sob 
aquela de cadernos? O primeiro dos três, da página 1 a 82, destaca-se 
bastante claramente pelo conteúdo muito heteróelito. O segundo, nas 
primeiras páginas, continua da mesma maneira que o primeiro, mas toma 
rapidamente a forma de uma coletânea de citações de autores espirituais. Bem 
na metade desse caderno, página 123, começam as reflexões numeradas. As 
primeiras, até o n. 78, página 132, estão em linguagem parcialmente cifrada. 
Mais além, essas reflexões numeradas continuam sem interrupção, prolon
gando-se em três páginas do terceiro caderno, a partir da página 163, mas 
deixando perceber uma pequena mudança na escrita mais pálida e nas linhas 
mais apertadas. Seguem logo 21 páginas em branco, e o texto continua no alto 
da página 185 que, de fato, deveria ser a página 187. Mais além, as páginas 
224 a 262 também estão em branco; um “índice” ocupa as páginas 263 a 275, 
deixando ainda 11 páginas em branco, de 276 a 286.

A encadernação é artesanal, mas sólida, em cartão leve, com lombada 
de papel. Não é nada recente, sem que se possa afirmar que remonte ao 
tempo do autor, mas também sem o excluir, pelo menos para esse primeiro 
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que se distingue dos outros “Cadernos” de mesmo formato, encapados com 
cartão espesso e lombada de couro. O que se pode dizer, dada a ausência total 
de margem à direita, é que o Irmão Francisco se servia dos pequenos 
cadernos antes que fossem encadernados, mas cuidando que a paginação 
continuasse de um caderno a outro, o que dá a entender que já tencionava 
encaderná-los.

Quanto ao conteúdo, a primeira observação a fazer, válida aliás para os 
outros “Cadernos”, refere-se aos títulos, sempre escritos em “ronda”, até em 
gótica, mas quase sempre de maneira bastante desajeitada.

A particularidade desse “Caderno” é, em primeiro lugar, ter 5 páginas 
escritas em colunas, sendo necessário encontrar a chave para lê-las, e 9 
páginas em linguagem cifrada, cujo código é bastante fácil de achar. O autor 
procurará com isso preservar sua intimidade? Mas de que olhares indiscretos? 
Porque não se vê como ele teria podido prever a utilização desse Caderno por 
outras pessoas. Ademais, o que procura velar não é mais íntimo que o resto. 
Seria simplesmente para se exercitar no emprego de algum código secreto, 
que entrevia como útil algum dia? Ou teria havido alguma circunstância 
precisa que o obrigasse, por prudência, a se encobrir? De qualquer maneira, 
para nós, a dificuldade está menos na leitura dessas passagens, do que na 
identificação do traço de caráter que faz supor a necessidade de empregar tais 
processos.

O que se pode dizer, cm todo o caso, é que o Irmão Francisco já se 
revela - ao contrário do Padre Champagnat, de quem ocupou o lugar - um 
homem de escrita mais que de fala. A reserva que ele se impõe, em nome da 
regra do silêncio, unida à timidez testemunhada em muitas reflexões deste 
caderno impedem-no de se exteriorizar, constrangendo-o a satisfazer com a 
pena silenciosa e complacente a necessidade de expressar-se.

Ir. P S.
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Miscelânea

[Miscelâneas]

[Notas pessoais]

[1] Aula

6h
6hl5min
6h30min
6h45min
7h
7h30min
8h

Estudo do Catecismo
fazê-lo recitar com duas palavras de explicação
Estudo da Gramática
Recitação como para o Catecismo
Leitura
Escrita (caligrafia)
Saída

16h
16h20min 
16h35min 
16h45min
17h
17hl5min

Estudo da História Sagrada 
Recitação desenvolvida 
Estudo da Aritmética 
Recitação explicada 
Leitura
Ditado, problemas

[2]
8hl5min
8h45min
9h45min 
lOh

Estudo da Religião
Escrita
Leitura
Visita aos doentes e às diversas obras
Estudo da Medicina

llh 
13h
14h
15h

Atenção aos modelos e aos assuntos da aula
Trabalho manual - ver se cada um vai
Leitura aos doentes; atenção aos assuntos da enfermaria
Ver o estado das diferentes coisas da casa

Nas quintas-feiras, às 17h, Aula de Canto; às 17h30min, Catecismo.

[3]
6 às 8
9 às 11
14 às 16
17 às 19

[4]

Escrita Particular
Visitas
Cartas 
Colóquios

4h45min
5h
6h
7h

Levantar 
Missa 
Notas 
Saída
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8h 
9h 
lOh
1 lh 
13h 
14h 
15h 
16h 
17h 
18h 
19h

Meditação 
Direção 
Saída 
Ofício 
Recreação 
Enfermaria 
Regras 
Saída 
Colóquio 
Ofício 
Vista

[5] Versos que contêm a ciência e os meios de chegar à perfeição:
l .° Para gostar de tudo, não goste de nada.
2 .° Para saber tudo, deseje não saber nada.
3 .° Para possuir tudo, cobice não possuir nada.
4 .° Para ser tudo, queira ser nada em todas as coisas.
5 .° Para gostar do que não gosta, passe pelo que não desperta o gosto.
6 .° Para saber o que não sabe, passe pelo que você ignora.
7 .° Para ter o que não tem, passe pelo que você não tem.
8 .° Para tornar-se o que não é, passe pelo que você não é.

Meio de não impedir o todo
1 ." Quando você se detém nalguma coisa, cessa de se lançar no todo.
2 .° Porque para renunciar completamente, você deve renunciar-se 

completamente.
3 .° E quando você tiver chegado à posse do todo, deve retê-lo não 

desejando nada.
4 .° Porque se quiser ter alguma coisa no todo, você não terá seu tesouro 

puro em Deus.
E nesse despojamento que o espírito encontra seu repouso, porque 

não desejando mais nada, não é atraído nem pelas grandes nem pelas 
pequenas coisas, porque está no centro de sua humildade.

[6] Prática fácil de recitar o ofício com seu bom anjo
O anjo começa uma semana, e a alma, a outra.

l .° Para Matinas, 9 vezes Santo para glorificar Deus em união com os 9 
coros angélicos.

2 .° Para Laudes, 5 vezes Santo para adorar as 5 chagas de Jesus Cristo e 
agradecer-lhe a redenção.
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Miscelânea

3 .° Para cada Pequena Hora, 3 vezes Santo para adorar as três augustas 
pessoas da Santíssima Trindade.

4 .° Para Vésperas, 5 vezes Santo como para Laudes e a mesma intenção.
5 .° Para completas, 9 vezes Santo em união com os 9 coros dos anjos,

querendo estar unidos a eles toda a noite para com eles louvar a Deus.

[7] [8] (em branco)

[9] J.M.J. Método para facilitar a prestação de contas de sua conduta e de 
seu interior na direção, e para conservar os frutos desse importante e 
salutar exercício.

§ 1 Avisos preliminares:
l.° Antes de ir à direção, é preciso invocar as luzes do Espírito Santo e a 
assistência da Santíssima Virgem, depois recolher-se refletindo sobre as 
perguntas abaixo, durante cerca de um quarto de hora. No dia em que se 
deve fazer esse exercício, será bom também pedir na santa missa a graça de 
bem aproveitar dele.
2 ." Assim preparado, ir ao seu diretor com liberdade cheia de respeito e 
confiança, como se fosse dirigir-se a Nosso Senhor. Ao começar, dizer-lhe o 
que se deseja e pedir-lhe que supra com suas perguntas a falta de luzes, a fim 
de fazer santamente a direção. Em seguida, com muita franqueza [10] e 
simplicidade, prestar contas de seu interior e dos deveres, depois de dizer há 
quanto tempo não o faz.
§2 Perguntas para examinar-se antes da direção:
l.° A respeito de Deus:

- 1. Como fazemos a meditação? Temos nela dificuldades, distrações, 
securas? Ou facilidade, gosto, consolações? Num e noutro caso, tomamos 
firme resolução no fim e a cumprimos durante o dia? Essa resolução incide 
sobre a paixão dominante? Enfim sentimos outro algum atrativo para outro 
tipo de oração que não a meditação?

- 2. Como assistimos à missa? Somos modestos na igreja? Gostamos 
de cantar ou recitar os santos ofícios?

- 3. Como preparamos a confissão e a comunhão? Que frutos 
colhemos delas?

- 4. Prestamos atenção às lições espirituais? Gostamos delas? 
Procuramos recordá-las para fazer passar [11] em nossa conduta seus 
princípios de moral e de perfeição religiosa?

- 5. A que santos sentimos mais devoção, e a quais nos sentimos mais 
atraídos a imitar?

- 6. Estamos contentes no estado a que Deus nos chamou?
- 7. Enfim como nos comportamos em geral em todos os exercícios 

espirituais e que idéia nos fazemos da piedade sólida e esclarecida?
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2.° A respeito de si mesmo:
- 1. Temos alguma indisposição corporal?
- 2. Experimentamos perturbações interiores da alma e das tentações 

fortes? Temos facilidade ou dificuldade em vencê-las? Que meios 
empregamos para isso? Conhecemos nossa paixão dominante? Somos levados 
à tristeza ou à alegria? Quais são os motivos e as causas disso?

- 3. Temos pureza de intenção em nossas ações? Desejamos as 
mortificações e temos a imprudência de fazê-las sem o parecer do Diretor? 
Temos gosto e afeição pelas santas virtudes de pobreza e de pureza?

[12] 3,° A respeito do próximo:
- 1. Como observamos a obediência para com os Superiores? 

Submetemos nosso julgamento ao deles, e em que não temos essa submissão 
do entendimento?

- 2. Edificamos nossos Irmãos pelo cumprimento exato do 
regulamento em geral, pela execução fiel de nosso emprego e, em particular, 
pela observância do artigo do silêncio que é tão necessário a um religioso?

- 3. Que zelo experimentamos pela salvação das almas e em particular 
pelos meninos a instruir? Ficamos contentes ao ver que os coirmãos obtêm 
sucesso nos estudos, empregos e virtudes religiosas? Não temos inveja de 
alguns, uma secreta alegria de vê-los repreensíveis e de crer-nos por isso 
superiores a eles em regularidade e em outras vantagens naturais ou 
sobrenaturais? Não temos aversão a alguns deles ou mesmo aos superiores ou, 
então, pelo contrário, mantemos alguma familiaridade ou afeição particular?

- 4. Procuramos fazer fervorosas orações uns pelos outros e pelos [13] 
Superiores, seja no santo sacrifício da missa, seja por elevações do coração, 
seja enfim pelo oferecimento de algumas de nossas ações a Deus?

- 5. Falamos, fora da culpa, dos defeitos de nossos Irmãos e, nesse 
caridoso exercício, não temos a timidez ou a indulgência culpável de não 
manifestá-los?

- 6. Deixamos transparecer, nas conversações, as tentações que nos 
podem atacar e, sobretudo, as que concernem à vocação, e se fomos 
testemunhas daquelas dos outros nesse ponto, guardamos o segredo em vez 
de o dizer ao Diretor que pode remediar?

- 7. Enfim se conhecemos alguma circunstância que possa prejudicar a 
comunidade, ou apenas um Irmão, tivemos a indiferença de não dizê-lo ao 
Superior?

§3 Coisas a observar após a direção:
Voltamos recolhidos, depois passamos alguns minutos em ação de graças a 
[14] Deus, refletindo sobre os conselhos recebidos; pedimos-lhe a graça de 
bem segui-los. E bom, algumas vezes, escrever os avisos mais importantes 
para recorrermos a eles na necessidade. Termina-se pelo Sub tuum.
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Miscelânea

I Terço
l .a dezena Maria com seus pais
2 ." dezena Maria no Templo
3 .“ dezena Maria com São José
4/dezena Maria com Jesus
5 .a dezena Maria no céu

II Terço
3 Ave-marias em honra da Santíssima Trindade
l .“ dezena Nove coros dos Anjos
2 .a dezena Patriarcas - Profetas - Apóstolos
3 .a dezena Mártires - Doutores - Confessores
4 .a dezena Religiosos - Virgens - Santos - Devoção a Maria
5 ." dezena Almas dos Irmãos - Pais - Benfeitores

[15] Intenções para cada dia da semana:
- Domingo: Á Santíssima Trindade, reunir todos os pedidos da semana em 

união com a Igreja triunfante, militante e padeccnte.
- Segunda: As almas do Purgatório; rezar pelos doentes e aflitos.
- Terça: Aos Anjos da Guarda; rezar pelos noviços e crianças.
- Quarta: Aos santos Padroeiros; rezar pelos Irmãos Diretores e outros 

Irmãos ocupados nos estabelecimentos.
- Quinta: Ao Santíssimo Sacramento; rezar pelos Superiores, missionários e 

todo o clero.
- Sexta: A Paixão de Jesus Cristo; rezar pelas autoridades civis, pelos 

pecadores e pelos infiéis.
- Sábado: À Santíssima Virgem; rezar pelas próprias necessidades, conforme 

o estado e as disposições em que nos encontramos.
Direção - Meditação - Intenções - Exame - Disposições.

Jardim espiritual:
De manhã: semear, regar pela meditação.
Ao meio-dia: arrancar as ervas daninhas pelo exame particular.
à tarde: ver o conjunto do jardim pelo exame geral.

[16] Terço
Creio, 3 Ave-marias em honra da Santíssima Trindade para obter as três 

virtudes teologais.
l .a dezena: em honra dos nove coros dos Anjos, para obter a virtude da 

religião.
2 .a dezena: em honra dos Patriarcas e Profetas, para obter as virtudes cardiais.
3 .a dezena: em honra dos Apóstolos e Mártires, para obter o zelo e a 

constância.
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4 ." dezena: em honra dos Bispos e Doutores, para obter a sabedoria e a 
ciência.

5 .“ dezena: em honra dos Padres e Religiosos, para obter a piedade e o 
devotamento.

6 .a dezena: em honra de todos os Santos e Santas, para obter uma santa vida e 
uma feliz morte.

Patronos particulares da Sociedade:
São José, São Miguel, São João Evangelista, São João Francisco Régis, São 

Francisco Xavier, São Luís de Gonzaga, São Prisciliano.

[17] a [21] páginas em colunas que não foi possível decodificar.

[22] e [23] são escritas em colunas para cada mês, de dezembro de 1839 a maio, 
e de junho a dezembro de 1840.

[22] 1839 - Dezembro: de N. P. audácia, moleza, fraqueza. Quem sou?
Que sei? Que digo? Que faço? Quem só pensa em si, não serve para nada.

1840 - Janeiro: Modéstia exterior nos exercícios de piedade, na 
postura e gestos do corpo e nas relações com o próximo.

Fevereiro: Sicut ahlactatus est super matre sua, ita retrihutio in anima 
mea [SI 131] O pobre diretor que não tem nem senso, nem coração. Aquele 
que não tem cabeça foi posto como cabeça.

Março: Como um bom (1) dogue amarrado, fidelidade exata e 
vigilante servidão tranquila e constante, energia ofensiva e defensiva. Ficar no 
mesmo lugar e aí ocupar pouco espaço. Paz.

Abril: Eu não merecería que aquele que me encontrasse estendido no 
caminho se desse a pena de me dar um pontapé para me fazer levantar. 
Carrego continuamente esterco muito fétido.

Maio: Maria jamais fez algo que desagradasse a Deus, e eu talvez nada 
tenha feito que lhe agradasse completamente. Ela fará em meu lugar o que 
não posso fazer e me preparará para receber o Espírito Santo.
[23] Junho: tom decente, riso grave, rosto natural, palavra moderada. 
Filosofia cristã.

Julho: Instrução, gravidade, doçura, firmeza. Que felicidade 
comparecer diante de Nosso Padre Fundador com uma bela coroa merecida 
na Sociedade de Maria.

Agosto: Missa, uma oração, ofício, um salmo. Não assoar-se, tossir, 
cuspir. Terço, uma dezena. Caminhar devagar

Setembro: O sábio reflete antes de falar e agir. O tolo só reflete depois 
de ter falado e agido. Popularidade. Regularidade.

Outubro: Conceber sempre idéias justas e convenientes e ter um 
sentimento vivo de meu nada e de minha dignidade. Nada irrefletidamente.
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Miscelânea

Novembro: O sábio não diz o que faz, mas nada faz que não possa ser 
dito. Coração nobre, generoso, reconhecido.

Dezembro: Quanto reconhecimento ao bom Jesus por nos ter livrado 
da escravidão do pecado e da tirania das paixões.

[24] Detesto a preguiça que continuamente me atiça. Infeliz de quem a 
preza e nunca se apressa, vivendo na moleza, sem nenhuma destreza, cheio de 
tristeza, sempre na pobreza e como na embriaguez.

Alegria, exercícios moderados e refeições frugais, são os únicos 
médicos que nunca se enganam.

Faço partir, fazem-me partir, todo o mundo faz partir, todos devem 
partir.

Devo ajudar, devem me ajudar, todo o mundo deve se ajudar, todos 
devem se ajudar.

O arrependimento é irmão da inocência (Dom Gaume, Catec. de 
Persev.)

Temperamento linfático, melancólico: preguiça, tristeza, frieza, 
estupor, docilidade, tranqüilidade, simplicidade, susceptibilidade.

Quando os sufrágios fazem a lei, cada um acha que obedece a si 
mesmo.

A felicidade do homem está na razão inversa de suas dependências, e 
suas dependências estão na razão direta de suas necessidades.

Ser homem honesto não é suficiente; é preciso ainda ser “honesto 
homem” (isto é, homem perfeito, conforme às leis da sociedade do seu tempo).

[25] Terço pascal.
Dezena: qualidade gloriosa, preservar, obter.

1 .“ Imortalidade; pecado mortal; perseverança.
2 .“ Impassibilidade; pecado venial; perfeição.
3 .a Clareza; trevas do espírito; luz.
4 .a Agilidade; lentidão da vontade; atividade.
5 .a Sutilidade; dureza do coração, penetração.

Divindade Sociedade Propriedade

Perfeição da vida religiosa
l .° Pedir a Deus a graça; rezar bem.
2o Seguir exatamente a Regra; não faltar a ela voluntariamente.
3 .° Em tudo obedecer religiosamente; bem cumprir os avisos, etc.
4 .° Aplicar-se ao emprego; fazer tudo por espírito de fé.

O mundo se agita e Deus o guia.
(Fénelon - Rohrbacker L. 77)
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Santo Tomás de Aquino pronunciou uma sílaba, como o corretor da 
mesa lhe dissera, embora a pronúncia não fosse essa. - Quanto menos se tem 
inteligência e capacidade, tanto mais se é, geralmente, orgulhoso e suficiente, 
e vice-versa.

[26] O Irmão responde por sua classe; o Diretor, por sua casa; o Assistente, 
por sua Província; o Superior, pela Sociedade. Uns e outros participam no 
bem e no mal, na pena e na recompensa, segundo seu trabalho ou sua 
negligência.

As Comunidades vão bem quando têm bons Diretores; os meninos vão 
bem quando têm bons professores. Tal pai, tal filho.

Aparição de uma cruz luminosa em Jerusalém, sob São Cirilo, bispo de 
Migné (Poitiers), a 17 de dezembro de 1826.

A juventude está feita para o movimento e a ação; a velhice sabe 
instruir, aconselhar, comandar.

A juventude não tem nem paciência, nem previdência: não gosta da 
regra, é ávida por mudança; a velhice temporiza com sabedoria, tem objetivos 
mais distantes, caminha com precaução, age com sólidos princípios, evita toda 
inovação.

Os que se queixam são, comumente, aqueles de quem nos podemos 
queixar e que não se condoem dos outros.

O malvado carrega seu carrasco no coração.

[27] Deveres diários

Um Deus a glorificar 
Jesus Cristo a imitar 
A Santíssima Virgem a honrar 
Os Anjos a invocar 
Os Santos a rezar 
Uma alma a salvar
Um corpo a mortificar 
Virtudes a suplicar 
Pecados a expiar
Um paraíso a ganhar

Um inferno a evitar 
Uma eternidade a meditar 
Um tempo a bem empregar 
O próximo a edificar 
Um mundo a conquistar 
Demônios a derrotar 
Paixões a dominar, 
Como se querería ter feito, 
conforme seu estado, 
na vida, na morte e no julgamento.

A glória mais brilhante é como um belo dia: arrebata ao levante, 
resplandece ao meio-dia, desbota-se ao poente e perde-se na noite.

O tolo se conhece pelos seus atributos: zanga-se sem motivo, fala sem 
utilidade, fia-se sem conhecer, muda sem razão, pergunta sobre o que não lhe 
diz respeito, não distingue seus amigos de seus inimigos.
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[28] 1852 Terço pascal Paris: ruas
Creio - Glória - Pai-nosso - Aleluia - O Filiae - Regina caeli.

Terço da Trindade
Creio - Bendita seja a Santíssima - Pai-nosso - Glória - 3 dezenas - 
Ladainhas.

Terço do SS. Sacramento
Creio - Glória - Pai-nosso - Para sempre seja louvado o SS. Sacramento do 
Altar - Ladainhas.

Terço do Sagrado Coração de Jesus
Creio - Glória - Coração de Jesus abrasado de amor por nós, abrasai nosso 
coração de amor por vós. - Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso 
coração semelhante ao vosso. - 3 dezenas 10 - 33 anos - ladainhas.

Terço do Espírito Santo
Veni, Creator - Glória - Pai-nosso - Veni, Sancte Spiritus - Fim: Veni, Sancte 
Spiritus, et emitte caelitus - 7 dezenas, 7 dons; 12 vezes, 12 frutos.

Terço de um Santo
Creio - Glória - São N., rogai por nós que recorremos a vós, para que 
imitemos vossas virtudes e caminhemos nas vossas pegadas.

[29] São Pedro Nolasco, retornando da África, quis demitir-se do 
Generalato de sua Ordem, mas ninguém aceitou isso; deu-se-lhe somente um 
Vigário para aliviá-lo de uma parte do fardo (30 de janeiro).

Terço da Imaculada Conceição
+ Bendita seja a Santíssima e Imaculada...- Glória - Ó Maria, concebida sem 
pecado, rogai por nós ao Pai de quem concebestes o Filho por obra do 
Espírito Santo - Pai-nosso - Por vossa santíssima Virgindade... - Ave-maria - 
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Se o nome de Maria tens no coração gravado,
Ao passar diante dela, dize um “Ave! ” bem-lançado.

Oração a São José
Ave, José, cheio de graça, Jesus e Maria estão contigo, bendito és tu 

entre os homens, e bendito é o fruto de tua casta esposa - Jesus. São José, pai 
nutrício de Jesus e esposo da Bem-aventurada Virgem Maria, roga por nós 
agora e na hora de nossa morte. Amém.
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Quanto mais nos assemelharmos a Jesus em santidade, tanto mais 
participaremos de sua herança na eternidade (Bernardino de Pequigny, 
Epístolas de S. Paulo, 1 Cor 8).

[30] Até meu derradeiro suspiro, todos os movimentos de meu coração 
serão por todos vocês, e todas os meus pensamentos e as minhas ocupações, 
pela cara Sociedade dos Pequenos Irmãos de Maria. Conjuro-os, em nome da 
Santíssima Virgem, de nunca perder de vista os exemplos e as virtudes dessa 
augusta Rainha do Céu que nos honrou com seu nome e nos adotou de 
maneira tão especial como seus filhos privilegiados. Entregando-nos às 
divinas obras de zelo, como essa boa Mãe no decurso de sua vida mortal, 
esqueçamos a nós mesmos e vivamos humildes, escondidos e desconhecidos. 
Basta-nos ser conhecidos por nosso Pai celeste e por aquela que chamamos, 
com tanta ventura, nossa Mãe (P. Colin).

E fácil mandar a religiosos dóceis, cheios de generosidade e de devotamcnto, 
que só têm um desejo, o de fazer em tudo e em toda a parte a vontade de 
Deus. Essas felizes disposições que gosto, que gosto de reconhecer nos 
Irmãos, facilitam a tarefa de um Superior, reanimam sua confiança, aliviam 
seu fardo. Deus nunca permita que haja entre os filhos de Maria outra 
obediência que a do coração, outro temor que o temor filial. Como é doce 
essa obediência, tanto para os que a praticam quanto para os que comandam!

E por que seria de outro modo? Um Superior Geral está revestido, é 
verdade, de uma grande autoridade e necessita, para inspirar o respeito, 
imprimir uma direção segura, dar [31] um forte impulso, vencer as 
resistências e fazer convergir todas as vontades para um só e mesmo objetivo 
que é o da Sociedade... Mas quaisquer que sejam a extensão e a força dessa 
autoridade, é a autoridade de um Pai que só quer o bem de seus filhos e só 
vive para eles. Velar com terna solicitude sobre os que Deus confiou aos seus 
cuidados, afastar deles os perigos, consolá-los nas penas, remediar suas 
fraquezas e prover às suas necessidades: tal é a ocupação contínua de um 
Superior digno desse nome.

Os bons religiosos compreendem que esse ministério de devotamento 
é todo no interesse deles e se esforçam por responder a ele com dedicação 
misturada de reconhecimento, respeito e amor. Assim a bondade paternal do 
Superior e a piedade filial dos inferiores se unem, se encadeiam e se fortificam 
mutuamente para a felicidade de todos.

Vocês sentem vivamente, meus queridos Irmãos, a necessidade de ter 
por Superior um santo, um homem morto para si mesmo e suas paixões, um 
homem de Deus, animado de seu espírito, cheio de graça, só procurando a 
glória de Deus; um homem conforme o coração de Maria e pleno de perfeita 
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confiança nessa augusta Rainha do céu, um homem inteiramente devotado à 
Sociedade que chefia, cheio de discernimento, de sabedoria, de doçura e de 
firmeza para conduzir todos os seus no caminho de Deus.

[32] Rezem, pois, por mim, rezem com fervor e perseverança. Ajudado por 
suas orações, pela proteção poderosa de Maria e pelo socorro da graça, 
esforçar-me-ei todos os dias em adquirir suas qualidades para bem preencher 
meu cargo (maio de 54, P. Favre).

[33] Preceitos de economia
1. Quando estás fora de casa, nada fazes; gastas teu dinheiro e o 

trabalho vai mal em casa. E pior que queimar a vela pelas duas pontas.
2. O primeiro poupado é o primeiro ganho. Nem sempre se tem 

certeza de ganhar, mas se tem o que se poupa.
3. Põe cada coisa no seu lugar; cuida de teus instrumentos. O Sol, a 

chuva, etc. estragam tudo; depois, é preciso madeira, ferro, trabalho, dinheiro 
para consertar ou refazer.

4. As más ervas estão na família do mau cultivador; isso é verdadeiro 
no físico e no moral.

5. Aquele que semeia sem estrumar, trabalha mal, arruina-se e vai 
embora.

6. Cultiva de tudo, porque nunca faltará tudo ao mesmo tempo.
7. Aquele que cuida de seu gado, cuida da sua bolsa.
8. Não há nenhuma boa receita para a glutonaria e a indolência.
9. Há muitas coisas novas nos livros velhos, e boas observações nos 

velhos provérbios.
10. A boca é o médico e o carrasco do estômago: alimento.

[34] Para fazer manteiga, utiliza-se a batedeira ou um tonelzinho que se faz 
girar sobre eixos com manivelas.

A coroa esbranquiçada que aparece ao redor do Sol, da Lua e das 
estrelas, é sinal de chuva, como também as nuvenzinhas coloridas.

Se aparece a cerração depois do mau tempo, isso indica sua cessação. 
Acontecerá o contrário se a cerração aparecer durante o bom tempo.

O vento que começou a soprar durante o dia é mais forte e dura mais 
que aquele que começa durante a noite.

Notou-se que a sexta-feira é, geralmente, o dia mais belo ou mais feio 
da semana: é o começo ou o fim do bom ou do mau tempo; que as 4 
têmporas governam sua estação e que nos anos em 9 o inverno é mais 
rigoroso.

Os ventos sopram ordinariamente de sul a oeste, de norte a leste, e 
raramente em sentido contrário, isto é, de oeste a sul, etc.
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Se o dia de S. Medardo (8/6) for bom, haverá abundância de grãos, 
tanto vinho quanto água. Mas quando em São Medardo, a chuva começar, 
não cessará por 40 dias, a menos que São Barnabé (11/6) lhe corte o bico, ou 
que São Gervásio (19/6) não o ache mau (junho, 8.11.19).

Se no Natal nos aquecemos à soalheira, na Páscoa nos aqueceremos à 
lareira. Se no Natal fora das casas, na Páscoa ao redor das brasas.

Se fizer calor a 18 de novembro, o inverno não será rigoroso; será o 
contrário se o vento norte reinar.

[35] Quem se deitar com os cães, com pulgas se levantará (provérbio 
italiano).

Pereceremos, se não tivermos perecido! Perieramus nisi pariinemus! 
(Femístocles, Hamon, Vida de S. Francisco de Sales, L.E.C. 3, T2, p. 138).

Provérbio dinamarquês: Dinheiro perdido, nada perdido. Coragem 
perdida, triste perda. Honra perdida, grande perda. Alma perdida, perda 
total (axioma escandinavo).

A alegria é a saúde da alma e do corpo; a tristeza é seu veneno (Escola 
dos Costumes). A inocência é a mãe da alegria, e esta da saúde (§ 30).

Sóbrio no trabalho, no sono e na mesa: você terá o espírito livre e a 
saúde duradoura. A justa medida, a regularidade e a tranqüilidade da refeição 
e do repouso são os mais sólidos apoios da saúde. O uso imoderado dos 
melhores alimentos muda-os em venenos (Escola dos Costumes, 5 30).

Aquilo que custa pouco é sempre demasiado caro quando não se 
precisa dele (ibid. § 31).

É sinal de mau tempo quando as andorinhas voam rasantes sobre a 
terra e sobre a água.

No inverno, uma grande quantidade de neve promete um ano fértil; 
chuvas abundantes fazem temer o contrário.

[36] Se a primavera for chuvosa, haverá muito pasto e pouco grão; se for 
quente, haverá frutos em abundância.

Quando o barômetro permanece no “variável”, o céu não é nem sereno, 
nem chuvoso; por pouco que desça, anuncia vento ou chuva; mas se sobe um 
pouco, pode-se esperar bom tempo.

O ano sempre termina no mesmo dia em que começou, a menos que 
seja bissexto; então terminará no dia seguinte.

Os dias l.°, 8, 15, 22 e 29 do mês se encontram sempre no mesmo dia 
da semana; isso serve para encontrar a ordem numérica (o “quantième”: que 
dia, que data, quantos do mês).

O 1." domingo do Advento é sempre o mais próximo da festa de Santo 
André.

Se a lua nova encontrar bom tempo por três dias, dará água; se 
encontrar água por três dias, dará bom tempo.

14



Miscelânea

[37] [38] (inteiramente em branco)

[39] Terço para obter os frutos das meditações, leituras, retiros, instruções e 
outras graças ou benefícios recebidos, gravando-os:

1 / dezena: na memória pela lembrança;
2 .a dezena: no espírito pela inteligência;
3 .a dezena: no coração pelo amor;
4 .“ dezena: na vontade pelas resoluções;
5 .“ dezena: nas obras pela prática.

[40] Devoção às 5 Chagas
1. Mão esquerda: Pobreza; 2. Mão direita: Castidade; 3. Pé esquerdo: 

Obediência; 4. Pé direito: Estabilidade; 5. Coração: Caridade.

Terço das 5 Chagas
Creio - Glória - Pai-nosso - Adoramus te - Orações: Ó boníssimo e 

dulcíssimo Jesus - 5 dezenas para obter as virtudes próprias de cada chaga.

Terço das bênçãos
Creio - Glória - Pai-nosso - Ave-maria - Deus seja bendito - 

Bendito seja seu Santo Nome - Bendito seja Jesus, verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem - Bendito seja o santo Nome de Jesus - Bendito seja Jesus 
no Santíssimo Sacramento - Bendita seja Maria, santíssima e poderosíssima 
Mãe de Deus - Bendito seja o Nome de Maria, Virgem e Mãe - Bendita seja a 
sua santa e imaculada Conceição - Bendito seja o Senhor nos seus Anjos e nos 
seus Santos - Te-déum.

[41] Terço dos 4 deveres para com Deus
Creio - Glória - Pai-nosso - Atos de fé, esperança e caridade. l.a 

dezena, ato de adoração; 2.a dezena, ato de agradecimento; 3.a dezena, ato de 
contrição; 4." dezena, ato de petição; 5.a dezena, ato: Orações pelos vivos e 
pelos defuntos - Te-déum.

Terço dos atos
Creio - Glória - Pai-nosso - Ave-maria; 1. ato de adoração; 2. de fé; 3. 

de esperança; 4. de caridade; 5. de agradecimento; 6. de contrição; 7. de 
oferecimento; 8. de petição; 9. de comunhão espiritual; 10. Ó Maria, minha 
Soberana.

Terço das invocações
Creio - Glória - Pai-nosso - Ave-maria; 1. Que a santa e indivisível 

Trindade seja bendita; 2. Ó Jesus, vivente em Maria: 3. Ó bom e dulcíssimo 
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Jesus!; 4. Santo Menino Jesus; 5. Ô Maria, Virgem santa; 6. Lembrai-vos, ó 
dulcíssima Virgem Maria; 7. Grande São José; 8. Anjo do Senhor; 9. Grande 
Santo que Deus mc deu; O São Luís de Gonzaga.

[42] Terço das aspirações
Creio - Glória - Pai-nosso; 1. O Deus, vinde em meu auxílio; 2. Nós 

vos adoramos, ó Jesus; 3. Vinde, Espírito Santo; 4. Louvado e adorado seja 
para sempre o Santíssimo Sacramento; 5. Ó Jesus, misericórdia!; 6. Bendita a 
santíssima c imaculatíssima Conceição; 7. O Maria, concebida sem pecado; 8. 
Por vossa santíssima Virgindade; 9. Coração de Maria, sede minha salvação; 
10. Jesus, Maria, José, eu vos dou... Fim: Que Deus seja bendito. Te-déum.

Ao tomar o seu terço, diz-se: Estas contas, aparentemente grosseiras, 
são na realidade diamantes que serão tanto mais brilhantes, quando irão 
compor minha coroa, quanto mais os tiver contado frequente e devotamente 
aqui embaixo.

Que magnífico quadro o da Igreja com suas três Ordens sempre 
interligadas! A Igreja que combate apresenta uma mão àquela que sofre e 
com a outra segura aquela que triunfa.

A oração é o traço de união entre os vivos e os defuntos.

[40] SÁBADO, 12 de OUTUBRO DE 1839

A Santíssima Virgem Maria, sentada no Céu à direita de Jesus, seu 
divino Filho que lhe deu todo poder no Céu e sobre a terra, revestiu de sua 
autoridade NN. RR. PP. Colin e Champagnat, Superiores de sua querida 
Sociedade.

Os sufrágios reunidos dos Padres e dos Irmãos de Maria me chamam 
hoje ao governo da Congregação dos Irmãos que me protestam sua submissão 
a essa autoridade.

Que farei, eu que reconheço claramente não ter a força do corpo e da 
saúde e, ainda menos, a do espírito e da virtude?

A vontade de Deus manifestou-se. Submeto-me a ela na doce confiança 
que Aquele que, com uma mão, me impõe esse fardo, com a outra sustentará 
seu peso.
[44] Eis-me posto à frente de meus Irmãos para amá-los e afeiçoar-me a 
todos eles com entranhas dc Pai; para ser, cm todo tempo e lugar, seu guia e 
modelo; para velar ao mesmo tempo pela manutenção das regras e da 
disciplina c pelos interesses temporais da Congregação. Terei que temporizar 
sempre a firmeza com a doçura, a severidade com a clemência. Deverei 
encorajar, fortificar, repreender, corrigir
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O cuidado de todas as casas da Sociedade me atrairá, como ao grande 
Apóstolo, uma multidão de trabalhos que me assediarão cada dia. Precisarei, 
como ele, ser fraco com os fracos e fazer-me tudo para todos a fim de ganhá- 
los a Jesus Cristo.

Oh! que essas obrigações são grandes! quanto são difíceis! como são 
extensas e importantes! [45] Consolo-me com o pensamento de que, 
colocado sob a proteção especial e a vigilância paternal do Digníssimo e 
Veneradíssimo Superior Geral da Sociedade de Maria, partilhando o peso dos 
trabalhos e do governo com nosso querido e piedoso fundador e Superior, 
aprenderei de um e de outro a sabedoria dos bons conselhos, a oportunidade 
dos empreendimentos úteis, a santidade dos exemplos, a força e a doçura do 
comando.

Os Meus Caros Irmãos aliviarão também este fardo pesado mediante 
um zelo ardente pela perfeição de seu estado e manutenção da disciplina 
religiosa, por um sincero e total devotamento ao bem da Sociedade, por uma 
concordância mútua e perfeita, numa santa união de orações e de boas obras.

A Sociedade de Maria será então como uma longa e forte corrente com 
que a boa e poderosa Mãe, segurando entre suas mãos o anel principal, atrairá 
a si todos os outros, dirigindo, por esse meio, todos os ramos e todas as 
ramificações. Infeliz daquele que se separar! Infeliz de quem se deixar limar 
(enfraquecer) pelo inimigo!... Feliz, pelo contrário, aquele que, preenchendo 
sempre exatamente as funções de seu cargo, se fortificar sempre mais e 
arrastar, por assim dizer, os outros após si.

Dessa maneira, unidos de coração e de espírito, e trabalhando 
concordes para a glória de Deus, a honra de Maria e a glória da Religião, 
como filhos dóceis e obedientes, teremos a consolação de viver e de morrer 
santamente numa Sociedade fervorosa e entrar na alegria do Senhor para ver 
e partilhar as delícias de nossa terna Mãe durante a eternidade.

[47] NOVENA
1. Oração para pedir a Deus a graça de estado.
2. Oração para invocar em si a vida de Jesus.
3. Abandono de si mesmo à santíssima Mãe de Deus.
4. Oração a São José, ao Anjo da Guarda, ao santo Patrono.
8. Oração pelas almas do Purgatório.
9. Oração universal por tudo o que se refere à salvação.
10. Bênçãos que a Sociedade de Maria pode dar.
11. Ato de consagração e de união perfeita.
12. Evangelho: Lc XXII, 24; Jo X, XIII, XV, XVI, XVII; Mc
14. Fazei, Senhor, que eu seja o primeiro na santidade como o sou pela 

dignidade. Que eu seja o representante substituto de Vossa caridade como o 
sou de vossa autoridade. Que vos ame tanto mais quanto eu for exaltado. Que 
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conduza meus Irmãos por vosso espírito nos caminhos da perfeição para 
chegar com eles à vida eterna.

[48] Nascimento
Sábado, 12 de março de 1808, 4 Têmporas - Evangelho da Transfiguração
São Gregório, o Grande, Papa.
Conservai este menino pois Deus tem desígnios sobre ele.

Confraria de Nossa Senhora Auxiliadora
Sábado, 15 de agosto de 1813 - (Valfleury)
Vestes azuis, pequeno pastor de ovelhas.

Primeira Comunhão
Domingo, 19 de abril de 1818 (IV depois da Páscoa)
Ofício do dia - o Espírito de verdade vos ensinará toda a verdade.

La Valia - (Saída do mundo)
Quarta-feira, 6 de março de 1818 (Capela do Rosário)
O martírio de São João diante da Porta Latina
Dado a Maria por minha mãe, ao pé do altar.

Crisma
Segunda-feira, 3 de agosto de 1818 - (Dom de Mons, Bispo de Mende)
Descoberta do corpo de santo Estêvão, primeiro mártir.
Igreja de São Pedro, em Saint Chamond.

[49] Tomada de Hábito
Quarta-feira, 8 setembro de 1819 (Pequena Capela)
Fórmula de associação privada (Vida do P Champagnat, 1 p., C. 6, 15)

Confraria do Santo Escapulário
17 quinta-feira, oitava do Corpo de Deus, 1819 (P. Marien, jesuíta) e a capela 

do Rosário, onde o P. Champagnat fazia o mês de Maria.

Confraria do Santo Rosário
Domingo, 3 de outubro de 1819 (Solenidade La Valia)
São Dionísio, o Areopagita. Bispo e Mártir.
Inscrito no Registro sobre o altar da Capela da SS. Virgem.

Votos perpétuos
Quarta-feira, 11 de outubro de 1826 (primeiros)
Santos Caraco, Proba e Andrônica, mártires
Invejo-te a felicidade! (P. Champagnat)
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Jubileu Universal
Quinta-feira, 19 de abril de 1827 (Leão XIII)
São Leão IX (Papa)

[50] Consagração
Quinta-feira, 2 de novembro de 1820 (Corpo = templo; Coração = santuário).
A grande Comemoração dos Mortos
Tudo em favor do alívio das almas do Purgatório.

Comunhão no sábado
12 de maio de 1838 (doença)
Santo Epifânio, bispo, Padre e Doutor
Santo Germano, Patriarca de Constantinopla.

Direção geral
Sábado, 12 de outubro de 1839 (5.a Cerimônia)
São Wilfrid, bispo de Yorck
Retiro - Sufrágio dos Padres e dos Irmãos reunidos.

Morte de M.C.P.S. Fundador dos Irmãos Maristas
Sábado, 6 de junho de 1840 (4h de manhã)
São Norberto, bispo, Fundador da Ordem dos Premonstratenses
Vigília de Pentecostes. Oh! Espírito Santo!

União dos espíritos na eterna verdade e dos corações na eterna 
caridade.

[51] Recepção do retrato do P. Champagnat
Sábado, 20 de fevereiro de 1841 (novo aposento no 2." andar)
Santos mártires cujos nomes só Deus conhece.
Ser um retrato vivo.

Deveres mais sentidos
Sábado, 5 de dezembro de 1842 (Mandamento sobre a Imaculada Conceição) 
São Francisco Xavier, apóstolo das índias
Que modelo para um superior (2.° padroeiro escolhido)

Coragem redobrada
2.° domingo da Quaresma, 12 de março de 1843 (Tríplice Transfiguração)
S. Francisco de Assis, professor (Vc) dos Irmãos Menores (3.° padroeiro 
eleito)
Humildade profunda. Zelo infatigável. Amor seráfico.
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Escrita tornada possível
Em janeiro de 1844 - (Novena de meditações)
São José, nosso querido e poderoso protetor, socorreu-me admiravelmente - 
Congestão cerebral com gastralgia, nevralgia, fraqueza generalizada. Que 
situação para um Superior!

[52] Nome e autoridade de Maria (mais particulares)
Dezembro de 1844 - (Novena milagrosa)
Imaculada Conceição de Maria
Invocar os santos da Sociedade - imitar esses bons Irmãos que tanto nos 
amam (Biografia).

Arquiconfraria do Santíssimo e Imaculado Coração de Maria
Agosto, 1843 - (Oitava de bênção)
Assunção da B.V. Maria.
P. Desgenettes, pároco de N. S.a das Vitórias, em Paris.

N. S.“ da Trapa de Aiguebelle
Sexta-feira, 9 de outubro de 1847 - (Comunhão na capela dos Mártires, S. 
Dionísio, bispo de Paris e seus companheiros, mártires).
Modéstia, silêncio, regularidade - Gloria Patri - Kyrie - Salmo Conserva me, 
Domine - Circumdederunt dolores.
P. Sisoès, superior - Confissão, comunhão, ofícios, refeições, igreja, cemitério, 
dormitório, piedosa lembrança.

[53] Quarenta anos
12 de março de 1818 - Primeiro domingo da Quaresma (ofício do dia)
Cabeça coroada de espinhos; coragem na adversidade, confiança em Deus.
Governo doloroso, sábio, vigoroso.

Virtudes cardeais
Quinta-feira, 2 de agosto de 1849 (Visita de S. Em.a o Cardeal de Bonald) 
Santo Estêvão, papa e mártir (discurso de S. Em.a aos Irmãos).
O que se deve aprender, praticar, ensinar.

Autorização legal
20 de junho de 1857, sexta-feira (Bondade paternal do Sr. de Crouseilles) 
Amor e paciência do Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento.
Audiência do Presidente da República, em 3 de julho.

Governo
8 de setembro de 1852 (Regra promulgada)
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Natividade da Santíssima Virgem.
Capítulo Gerai: abertura, sessões, encerramento.

[54] Patrocínio de S. José (3.° domingo após a Páscoa)
Ecônomo da Sociedade, Médico das doenças espirituais e corporais, Patrono 
e modelo do governo do Instituto - 17 de abril de 1853 -
Santo Aniceto, papa e mártir.

36.° Anniversário religioso
Renovação da consagração à Santíssima Virgem
Sábado, 6 de maio de 1854 - Fim do I Capítulo Geral.
Regras e confirmação do governo.

Voto de estabilidade
Primeira vez - cerimônia. P. Colin, fundador e primeiro superior da Sociedade 
de Maria - Missa: P. de Lalande
2 de setembro de 1855, S. Estêvão, primeiro rei da Hungria
Manual da piedade - Dons do Espírito Santo.

Audiência de S.S.N.S.P. o Papa Pio IX
l .° de março de 1858 - Entrega das peças para a Autorização.
12 id. Cinqüentenário de meu Batismo
Estada de seis meses em Roma. Preciosas recordações: capelas, missas, 
audiências, bênçãos papais.

[55] Retiro em N. S.“ de l’Hermitage
25 de agosto de 1860 - Vida oculta em Deus com J.MJ. em Nazaré
Moisés na montanha, João Batista no deserto.
Respeitoso silêncio no grande Relicário do P. Champagnat.

Aprovação pela Santa Sé (Pio IX)
9 de janeiro de 1863 - S. Pedro, bispo de Sebaste, família de santos
29 de julho de 1863 - Capítulo Geral - Todo título deposto.
Nova emissão de votos - novas eleições.

Bênção da grande Cruz de ferro
12 de março de 1867 - Começo de meu sexagésimo ano - Quaresma.
Vexilla Regis - Mtserere mei - Viva Jesus, viva sua Cruz!
Ave, Maris Stella, durante a procissão - o Cristo fundido
Cerimônia e discurso do P. Sorlin, pároco. Uso da Cruz.
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N. S.a de 1’Hermitage, Casa Provincial
Setembro, 1871 - Noviciado restabelecido - Vários retoques.
Preservação da invasão - Refúgio dos noviços em S. Genis Lavai.
Isenção da guerra a todos os membros da Sociedade.
Novena ao Espírito Santo, a Nossa Senhora do Rosário, aos Santos Anjos.

[56] Jubileu universal (Pio IX)
27 de maio de 1875, quinta-feira. Festa do Santíssimo Sacramento.
Procissão - Missa solene - Comunhão em S. Martinho.
Vida de Jesus na Eucaristia.

Jubileu universal (Leão XIII)
Semana Santa 1879 - Jejum e abstinência

[47] Âpesar das dores e penas interiores, o Cura d’Ars conservava sempre em 
sua alma uma paciência enérgica. Exteriormente percebia-se apenas a calma e 
a serenidade, enquanto em seu interior havia guerra e tempestade. Entretanto 
sua fisionomia se alterava às vezes, quando, recolhendo-se em si mesmo, 
encontrava-se face a face com seus defeitos, suas fraquezas e todas as misérias 
de sua pobre vida. Então, o humilde santo deixava passar o furacão sem nada 
alterar em suas resoluções, nem em sua conduta; procurava conservar-se bem 
unido a Deus e prosseguir em seu caminho sem jamais esmorecer ou recuar, 
nem desviar-se um ponto que fosse (Vida, por Abbé Mounier, L.L., C. 8, T.2)

O padre Pététot, pregando na igreja de São Sulpício em honra de S. 
Carlos, patrono do Seminário, de repente interrompeu o sermão para dizer, 
com uma voz toda emocionada, falando do P. Vianney: “Vi um santo. Eu o vi. 
Toda a sua eloquência consistia em dizer: Meus filhos, amai muito ao bom 
Deus... Ele é bom! Amai-o muito”. Depois, o venerando orador acrescentou: 
“Esse santo, que tive a honra de conhecer pessoalmente, converteu muito 
mais almas com suas palavras simples do que nós converteriamos com nossos 
longos discursos”.

“O Cura d’Ars não era sábio, mas era iluminado - dizia Dom Devie. Foi 
sobre seu genuflexório que estudou teologia, como ele mesmo declarava”. 
(C.12).

[48] O P. Vianney, Cura d’Ars, julgava-se inútil, sem fé, sem piedade, sem 
inteligência, sem conhecimentos, sem discernimento, sem virtude, 
considerando-se apto apenas para estragar tudo, para impressionar mal a 
todos, enlim, um obstáculo ao bem... “Deus me concedeu - dizia ele - este 
grande dom de nada colocar cm mim sobre o qual pudesse me apoiar: nem 
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ciência, nem sabedoria, nem força, nem virtude. Quando me examino, nada 
descubro em mim além de meus pecados! E ainda Deus permite que não os 
veja todos e que não consiga me conhecer totalmente; do contrário, cairia no 
desespero. Assim sendo, só me resta lançar-me aos pés do tabernáculo, como 
um cachorrinho aos pés do seu dono”. Esse santo sacerdote por vezes era 
pressionado por um inimigo e atacado de acabrunhante desgosto: o temor de 
agir mal em qualquer ocasião, por sua incapacidade, aliada à inadiável 
necessidade de ter que agir imediatamente, e a cruciante incerteza de saber se 
o que fazia era agradável a Deus, sem saber se fosse digno de amor ou de 
ódio; a confissão de uma falta cometida ou o temor de outra que poderia 
cometer. Daí a compaixão sentida pelas almas que podiam estar sofrendo da 
mesma maneira (Vida, L. 4, C. 8, T. 2).

[49] O P. Vianney por muito tempo escreveu suas homílias do domingo. 
Confessou que esse trabalho lhe custava penas e cansaços inauditos. Era uma 
das mais rudes mortificações de sua vida. Estava convencido, porém, que o 
sacerdote, para tornar-se apóstolo, deve preparar, com o suor de seu rosto, o 
pão da palavra, e que o mérito de seus esforços atrairia a bênção de Deus 
sobre seu ministério (Vida, L. 2, C. 7, T. 1, p. 261)

Quando tinha uma graça a pedir, punha sua pequena comunidade em 
oração e redobrava, por própria conta, os jejuns, as penitências e as esmolas. 
Tinha certeza então de que obteria o que desejava (ibid, C. 8, p. 306).

Dom de Vie, bispo de Belley, esmerava-se em conhecer os homens e 
ilustrar-lhes o espírito e o coração. Tudo o que dizia, antes de passar para seus 
lábios tinha passado primeiro por seu coração, e todos saíam de sua casa bem 
mais contentes dos reparos aceitos do que dos elogios que porventura 
tivessem recebido de outros. Sua longa experiência lhe tinha ensinado que 
libertar-se do amor próprio era livrar-se do mais temível adversário (ibidem, L. 
3, C. 3, p. 144).

As doenças do P. Vianney eram frequentes; dificilmente passava um ano 
sem que enfermasse. Era vítima de cólicas intestinais e de dores de cabeça 
contínuas. Seguidamente apontava com o indicador sua fronte com uma 
expressão de dor indefinida (ibidem, C.5).

[60] (o verso da página 49 foi paginado com o número 60)
Depois da morte de S. Hypaie, seus discípulos continuavam a viver 

como se ele estivesse no meio deles, tendo-o sempre presente em sua 
lembrança e recordando-se com grande piedade das excelentes instruções que 
tinham recebido, vivendo numa grande união de caridade. Dessa maneira, seu 
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mosteiro era grande motivo de edificação e dava glória a Deus pela fiel 
observância das Regras. Façamos também assim com relação ao P. 
Champagnat (Vida dos Padres, L. í1, C. 2, T. 9, p. 169-177).

S. Hypaie, vendo alguns religiosos negligentes, disse-lhes com zelo: 
“Tomai cautela, meus filhos; que vossa negligência não me leve a censurar- 
vos, porque isso me impediria de rezar com a atenção de espírito e de coração 
que devo ter. Tenho obrigação de vos instruir e de vos corrigir, pois Deus me 
encarregou de vos conduzir; receio que, se isso não fizer, torno-me culpável, 
assim como o grande sacerdote Heli foi punido junto com seus filhos por não 
tê-los corrigido como deveria”.

O P. Vianney, Cura d’Ars, era também vigário cooperador de um 
pároco vizinho que educava dois coroinhas. Um deles contou que o que mais 
o impressionava - além do aspecto exterior e a espantosa magreza de M. 
Vianney - era a recusa persistente de aceitar convites do simpático pároco 
para fazer refeições com ele. Sua satisfação, embora ilimitada, ficava dentro 
desse limite inflexível (Vida, L. 2, C. 7, T. 1, p. 264)

[61] Enquanto S. Lourenço Justiniano trabalhava na composição de 
seus livros ou quando estava em oração, advindo alguém para falar com ele - 
o que acontecia seguidamente - levantava-se e deixava o que estava fazendo 
sempre com uma fisionomia alegre e serena e com tanta simpatia como se não 
estivesse fazendo nada; recebia o visitante, escutava-o o tempo todo com uma 
tranquilidade mais angélica do que humana (S. Jure; Connaissance de J.C., L. 
3, C. 8, S. 3, T 2, p. 332).

S. João, o Nain, solitário de Siete, queria que todos se acostumassem a 
uma vida rude e penosa. Perguntaram-lhe um dia o que é um monge. “E um 
homem de trabalho - respondeu - ou melhor, é o próprio trabalho, porque 
deve procurar suportar toda a espécie de trabalhos e sofrimentos”. 
Recomendava também que estivesse sempre vigilante, que guardasse o 
recolhimento e se conservasse na lembrança de Deus, dizendo que essa 
prática era a segurança de um monge (Vida dos Padres, L. 4, C. 17 Vida do 
Santo, 13 de setembro).

[62] S. Salomão, sacerdote apelidado Hesichaste, quer dizer, amante do 
descanso, porque vivia continujimente em retiro e num profundo silêncio, só 
saía de sua cela para cultivar pequena horta que lhe proporcionava o 
alimento. Seus compatriotas, querendo-o mais perto deles, vieram à noite 
buscá-lo para levá-lo a uma cela que tinham construído para ele perto da 
aldeia. Deixou-se levar sem dizer uma única palavra. Os moradores da aldeia 
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perto da qual morava antes, vieram por sua vez, durante a noite, buscá-lo para 
reconduzi-lo de volta, e o santo deixou que o levassem com a mesma 
tranquilidade, sem dizer uma palavra, demonstrando assim que estava morto 
para o mundo e também para si mesmo; continuou a mesma vida tanto num 
como no outro lugar (Vida dos Padres, L. 9, C. 4, T. 7).

Carregue humildemente a fama se você a conquistou. Mas sobretudo 
esconda sua morada. A arte de ser feliz é a arte de se esconder (um filósofo da 
Grécia).

Santo Euscbio, abade de um mosteiro situado sobre o monte Coryphe, 
na Síria, não contente em prescrever a seus religiosos, por suas palavras, o que 
deviam fazer, mostrava-o por suas ações. Tinha sempre um ar de gravidade 
que inspirava respeito e retidão. Por isso, não precisava de muitas palavras, 
bastava um olhar (ibid, L. 8, C. 15).

[63] Visitas especiais
Santíssimo Sacramento: uma vez por dia
Padres 
Aulas 
Noviciadod 
Enfermaria 
Construção 
Oficinas 
Operários

duas vezes por mês 
uma vez
uas vezes por semana 
três vezes
uma vez por estação 
duas vezes por mês
uma vez

Retiro de preparação para a Primeira Comunhão

1. Depois da missa: oração, cântico, instrução ou leitura.
2. Sermão precedido por um cântico, reflexão e tempos livres.
3. Ladainha dos Santos Anjos, cântico, instrução ou análise de sermão.
4. Orações da visita - almoço - recreação.
5. Terço, cântico, instruções.
6. Via-sacra e tempo livre.
7. Sermão como de manhã - no fim oração da noite.

[64] Retiro do Pequeno Noviciado, março de 1870
4h50 Levantar - Oração e meditação, como no domingo.
6h30 Tempo livre - Estudos dos Princípios da Perfeição.
7h00 Café - Ofício, após explicações dos Princípios.
8h30 Tempo livre - (Leitura, terço, via-sacra)
9h30 Instrução no Noviciado, depois tempo livre às 10 horas.
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10h45 Cânticos.
11 h30 Visita - Almoço e recreação.
13h30 Terço, cântico, estudo e explicação do Catecismo.
14h45 Tempo livre, cónfissão.
15h30 Vésperas, Completas, leitura da Regra.
161115 Tempo livre, direção, terço, visita.
17h00 Matinas, Laudes, leitura sobre S. José.
181100 Instrução seguida da benção com o Santo Cibório.
19h00 Janta e recreação.
20h00 Oração da noite e assunto da meditação como no domingo.

[65] J.M.J. Regulamento do retiro, em 1832,
pelo Padre Augry, jesuíta.

5h00 Levantar, visita ao Santíssimo Sacramento
5h3O A meditação
6h30 Revisão da meditação durante quinze minutos; durante esse tempo, 
examina-se como foi feita a meditação; escreve-se em poucas

palavras o que mais impressionou; algumas resoluções.
6h45 Tempo livre
7h00 Santa missa, após o que tempo livre.
81100 Café e tempo livre.
8h45 Pequenas horas, após tempo livre.
9h 15 Conferência ou diversos avisos referentes ao retiro. Após a 
conferência, reflexões ou anotações até lOh 15.
1 Oh 15 Tempo livre.
10h30 Leitura na Imitação de Cristo.
10h45 Recebe-se o assunto da 2.“ meditação.
11 hOO (cerca de) isto é, após a exposição do assunto, é feita a meditação. 
llh30 Revisão da meditação.
[66] 111145 Visita ao Santíssimo Sacramento durante cinco minutos, depois, 
durante dez minutos, exame sobre as faltas cometidas na manhã.
Meio-dia - almoço. Depois do almoço, visita ao Santíssimo Sacramento 
durante cinco ou seis minutos. Após, recreação em silêncio, durante a qual 
pode-se passear, ou ocupar-se, querendo, com algum trabalho manual, recitar 
algumas orações vocais, ou refletir, escrever ou fazer qualquer outra coisa 
parecida, como nos tempos livres.
131130 Vésperas, Completas e tempo livre.
14hl5 Leitura em comum, durante a qual far-se-ão algumas interrupções 

para dar tempo a reflexões sobre o assunto lido.
14h45 Continuar refletindo sobre o assunto que mais impressionou na leitura; 

pode-se escrever algumas anotações sobre o assunto.
15h00 Tempo livre.
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15h 15 Matinas, Laudes e tempo livre.
16h 15 Instrução e reflexões sobre o assunto ou anotações.
[67] 17h00 Tempo livre.
17h 10 Terço
17h30 Leitura na Imitação de Cristo
17h45 Recebe-se o assunto da 3.’ meditação.
18h 00 Meditação
18h30 Revisão da meditação
18h45 Bênção do Santíssimo Sacramento.
19h00 Janta seguida de recreação em silêncio durante a qual cada um 
(sentado em seu lugar) pode ocupar-se de maneira adequada, assim como foi 
feito durante a recreação após o almoço.
20hl5 Oração durante a qual se examina a consciência acerca do tempo 
decorrido desde o exame da manhã.
2Ih 00 Visita ao Santísimo Sacramento e deitar.

Observações
l .° Emprego dos tempos livres:

A primeira coisa a ser feita durante os tempos livres é a preparação da 
confissão. Estando pronta essa preparação, dever-se-á, de manhã e de noite, 
ler ao menos algo que será indicado para essa ocasião.
[68] Quem tiver tarefas a cumprir na casa, deve empregar, tanto quanto 
possível, o tempo livre. Poder-se-á também durante os tempos livres refletir, 
fazer anotações, visitar frequentemente o Santíssimo, recitar algumas orações, 
não esquecendo de dirigir-se seguidamente a Maria, nossa terna mãe. Os que 
desejarem, poderão ainda ocupar-se com algum trabalho manual.

2 .° Quanto à conduta exterior:
Exatidão cuidadosa para dirigir-se aos exercícios e fazer cada coisa em seu 
tempo, à hora indicada.
Um grande silêncio de palavras e de ação; esse silêncio será fruto do 
recolhimento interior que deve ser a alma de todo o retiro.

3 .° Disposições interiores:
Uma confiança sem limites na bondade infinitamente misericordiosa de nosso 
Deus.
Com toda a liberdade de espírito e fervor do coração, sem nenhuma restrição 
intelectiva, mas com boa vontade a ser renovada seguidamente durante o dia. 
Esperar ser provado durante o retiro por distrações, aridez, penas do espírito, 
[69] e crer que todas essas dificuldades, longe de nos prejudicar, aumentarão 
até os frutos que recolheremos nestes dias de bênção, se formos fiéis em fazer 
o que Deus pede de nós.
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Leituras para os tempos livres
Segunda de manhã: ler-se-á no Combate espiritual, C. III e na Imitação de

Segunda de tarde:
Cristo L. 1, C. XX
o C. IV do Combate espiritual e na Imitação de Cristo L.
III, C. IX.

Terça de manhã: poder-se-á ler lentamente e com reflexões o l.° salmo

Terça de tarde:
penitencial, isto é, SI 6: Senhor, não...

o 2.° salmo penitencial, SI 51;
de manhã, às 10h30, ler-se-á o C. XXV do l.° livro de

Quarta de manhã:

Imitação.
de tarde, às 17h3 0, o C. XIX: renovar-se sempre, 

poder-se-á ler lentamente e com sentimentos de contrição 
o 3.° salmo penitencial, SI 37;

às 10h30, Imitação de Cristo, L. 1, C. XXIV
Quarta de tarde: o 4.” salmo penitencial, SI 50;

procurar penetrar nos sentimentos que o salmo 
contém e pedi-los a Deus com uma oração fervorosa;
às 17h3O, o C. XXIII do 1.” livro da Imitação.

[70]
Quinta de manhã: O salmo 101, 5.° penitencial;

leitura da Imitação, o l.° C. XXV: trabalhar para sua...
Quinta de tarde: O 6.° salmo penitencial, SI 127;

às 17h30, em vez da Imitação, será lida a parábola do 
filho pródigo, Lc 15,11.

Sexta de manhã: Ler-se-ão as primeiras páginas do Livro de Ouro.
às 10h30 Imitação L. 2, C. VII: tomar...;
de tarde, continuar o Livro de Ouro - Imitação L. 1, 
C 1

Sábado de manhã: Continuar no Livro de Ouro;
às 10h30, Imitação L.l°, C. IV.

Domingo, último dia do retiro
7h00 Missa de comunhão
8h00 Café e tempo livre
8h30 Pequenas horas
9h00 Segunda missa e tempo livre
10h30 Instrução e tempo livre
1 lh45 Visita e exame
12h00 Almoço e recreação até 14h00
14h00 Conferência e tempo livre
15h00 Vésperas e Completas, tempo livre
16hl5 Instrução e tempo livre
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17hl5 Terço e tempo livre
[71] 17h45 cada um em particular preparará sua meditação
18h00 Meditação
18h30 Revisão da meditação
18h45 Bênção solene - Te Deum-Jantar - Recreação.
20H15 Oração como nos outros dias de retiro; após a qual o R. P. Superior 

apresenta o assunto da meditação do dia seguinte.

[72] (em branco)
[73] e [74] (não existem)

[75] Laudetur et ametur Jesus Christus
et Maria mater ejus. Amen

Regulamento
Levantar-me-ei pronta e modestamente, oferecendo a Deus minhas 

ações e minha vida, em união com as de J.C. Irei em seguida à igreja. 
Esforçar-me-ei por produzir durante a meditação atos que tenham relação 
com ela. Em minhas orações e ações, terei o cuidado de relembrá-los. Será 
sobretudo durante a santa missa que pedirei confiantemente por mim, por 
meus superiores, meus irmãos, meus pais, os noviços e os meninos que nos 
são confiados. O ofício será recitado, sempre que depender de mim, com a 
maior devoção. Empregarei todos os meios adequados para tornar o Estudo e 
a Prática da religião agradáveis e desejáveis.

Farei recitar o catecismo pausadamente e darei algumas regras de 
conduta de acordo com o assunto. Durante o exercício de cópia de textos, 
cuidarei para que se use [76], segundo a santa pobreza, papel, penas e tinta. 
Emulação e firmeza constantes. A negligência e a moleza serão banidas e dar-se- 
á à leitura o tom que convém, para poder compreender e em seguida praticar.

As comparações e os exemplos serão empregados para explicar a 
gramática e a aritmética. Ao sair da sala de aula, o recolhimento e a presença de 
Deus guiarão todos os passos. Cuidarei, ao alimentar o corpo, de não diminuir 
as forças do espírito. Depois do café da manhã, os exercícios serão retomados 
com novo ardor. Nada esquecerei para fazer com que todos tirem proveito o 
mais possível do catecismo, da escrita, da leitura, da gramática e da aritmética.

A emulação, os conselhos, as punições, as recompensas, as compo
sições, etc., sobretudo a oração, a direção, as confissões e as comunhões 
frequentes.
[77] Vendo Jesus Cristo na pessoa dos doentes, visitá-los-ei e os consolarei 
tanto quanto puder. As doenças são favores do céu, boas ocasiões para ganhar 
méritos, desde que não se negligencie os cuidados da alma. O estudo da 
medicina me levará a louvar a Deus que deu a virtude aos diversos remédios. 
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A caridade será o motivo e a regra. Ao produzir os modelos e os demais 
objetos empregados em aula, tratarei de não me deixar levar nem pela vaidade 
nem pela afetação.

O exame particular servirá para me lembrar mais particularmente do 
assunto da meditação e as resoluções tomadas, para renová-las com mais 
fervor ainda. Dirigir-me-ei ao refeitório para obedecer a Deus. Recordar-me-ei 
da instituição da Eucaristia, o fel e o vinagre com que J. C. foi aliviado de sua 
sede na cruz. Após ter escutado com atenção a palavra de Deus, aplicá-la-ei 
em minha conduta e pedirei a graça de praticar a virtude de que se tratou. 
[78] Imbuído de reconhecimento para com um Deus tão bom e de tanta 
liberalidade, irei a ele com confiança e amor, declarando meus pecados e 
imperfeições e cumprindo as penitências impostas para me corrigir. Esforçar- 
me-ei por cativar o espírito dos que são meus discípulos para inspirar-lhes o 
amor à regra e descobrir os artifícios empregados pelo demônio para fazê-los 
desanimar. Recomendar-me-ei seguidamente a Deus, a Maria, a meu bom anjo 
da guarda, a meu padroeiro, pedindo-lhes sua bênção sobre mim e sobre todo 
o estabelecimento. O trabalho manual me lembrará a vida dos antigos 
patriarcas, dos anacoretas, etc. Lerei pausada e devotamente para deixar-me 
penetrar, e aos que me escutam, pelas verdades santas da religião. Tendo 
grande cuidado para que todos as coisas da aula estejam em bom estado, não 
descuidarei das de fora, sobretudo da enfermaria.

Serei pontual em comparecer aos exercícios e começá-los na hora 
perscrita, deixando para isso tudo.
[79] Que a História sirva para me apontar o Deus todo-poderoso que tudo 
dispõe conforme sua vontade para o bem de seus eleitos. Que não negligencie 
as outras ciências úteis e necessárias para a vida civil. Com toda a sabedoria e 
discrição.

Tendo-me posto na presença de Deus e implorado as luzes do Espírito 
Santo, examinarei meus defeitos exteriores e acusá-los-ei com humildade e 
franqueza e com o firme propósito de corrigir-me. Darei a conhecer aos 
outros suas falhas, assim como desejo que o façam a mim. Antes de começar o 
ofício ou qualquer oração vocal, pensarei na excelente ação que vou fazer. 
Apresentar-me-ci perante Deus com humildade. Adorá-lo-ei e reconciliar-me- 
ei com ele com um ato de contrição. Falar-lhe-ei com respeito, atenção e 
devoção. Para conseguir essas disposições, pensarei na majestade e na infinita 
bondade de Deus que me escuta e na necessidade imperiosa de me atender. 
Imaginar-me-ei no meio do Coro dos Anjos, cuja missão estou cumprindo na 
terra. Acrescentarei... {linha cortada no fim da página).
[80] Cantarei com o coração repleto de alegria os louvores de Deus e da SS. 
Virgem.

Ao ir jantar, acompanharei Jesus Cristo em sua última ceia e conservarei 
durante a refeição a mesma modéstia que teria, se Jesus mesmo a servisse. A 
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honestidade, a vigilância e as engenhosas insinuações £ar-me-ão passar uma 
recreação salutar e proveitosa. Ao rezar o terço, imaginarei estar diante de 
minha poderosa e boa Mãe que deseja que eu seja seu digno filho. Maria é o 
caminho para ir a J.C., e Jesus Cristo é o caminho para ir a Deus. Prestarei 
grande atenção às primeiras palavras da oração da noite. Escutarei com 
docilidade e respeito o assunto da meditação, como se o próprio Jesus Cristo 
estivesse falando. E após ter recebido sua bênção, verificarei as graças que me 
concedeu para agradecer-lhe.

A Santíssima Virgem, meu anjo da guarda, meu Santo Patrono me 
assistirão em todo o tempo e em todo o lugar. Pedir-lhes-ei seguidamente sua 
bênção.
[81] Farei, ao pé da cama, curta oração e beijarei devotamente o chão ou o 
Crucifixo, após um exame seguido das ações do dia. Ao despir-me, pedirei ao 
Senhor que despoje minha alma de seus vícios e más inclinações; e olhando 
para a cama como minha sepultura, adormecerei pronunciando: Jesus, Maria, 
José, assisti-nos agora e na hora de nossa morte.

O tempo é a infância da eternidade, e a graça é a infância da glória.
“Feliz o religioso que, retirado em sua casa, faz, da regulação de seus 

desejos, seu único emprego” (La Fontaine).
Aquele que tira proveito das penas e humilhações circunstanciais atrai luzes e 
socorros circunstanciais. E quem pratica as mortificações e penitências de seu 
estado de vida, merece as graças e as bênçãos de seu estado.

Virgem Santa, minha boa Mãe, ensina-me a rezar assim como minha 
mãe me ensinava a rezar quando eu era pequeno.

[82] Semanas santificadas
l .° domingo - à Santíssima Trindade - Os três primeiros dias a cada 

uma das três pessoas divinas, para agradecer-lhes o dom precioso da 
comunhão. Os três últimos igualmente para preparar-me a recebê-las 
dignamente.

2 .a segunda-feira em honra dos mistérios gozosos - Terça-feira, dos 
dolorosos e quarta-feira, dos gloriosos; da mesma forma os outros três dias.

3 .a segunda-feira, às almas do purgatório - Terça-feira, ao anjo da 
guarda - quarta-feira, aos santos - quinta-feira, ao Santíssimo Sacramento - 
sexta-feira, à paixão de Jesus Cristo - sábado, à Santíssima Virgem Maria.

Uma semana, a confissão; a outra, a direção.
Passarei em retiro o primeiro domingo de cada mês.

[83] em branco

[84] Exame
l .° O que devo fazer e o que não devo fazer. 2.° O que não fiz e o que 

deveria ter feito. 3.° Como o fiz e como o deveria fazer. 4." Por que o fiz e por 
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que o deveria fazer. Em relação a Deus, a mim mesmo e ao próximo. 
Pensamentos, palavras, ações. Percorrer assim os exercícios do dia.

Direção
Como estamos com relação à saúde, à oração, à vocação, ao emprego, às 

tentações, aos Irmãos, aos alunos, ao estudo, à alimentação, ao colégio, à 
regra, à caridade, aos sacramentos, ao ensino, à residência, às autoridades, aos 
costumes. Numa palavra: piedade, silêncio, regularidade, obediência, 
caridade, polidez, saúde, oração, exame, leitura.

Ocupação
Um religioso que sabe ocupar-se em sua cela, no convento, rezando, 

lendo, meditando, escrevendo, fazendo algum trabalho manual, é mais feliz 
que um potentado em seus aposentos, se vê as superfluidades do mundo. 
Quantas coisas, diz ele, posso dispensar!

[85] Conversação
Piedade, honestidade, bondade, firmeza, caridade, atividade, 

amenidade, regularidade, humildade, pobreza. A conversação deve ser como 
a água potável (S. Francisco de Sales).

Construções
Necessidade, solidez, utilidade, comodidade.

Caligrafia
Inclinação, distância, igualdade, ligações.

Certificado
Eu, abaixo assinado N... atesto que N... levou uma vida, teve uma 

conduta honesta e cristã durante o tempo que passou em...

Estudo
1 ." O que se deve estudar. 2.° Como se deve estudar. 3.° Por que se deve 

estudar.

[86] Distrações na meditação
l .° Modéstia, mortificação, presença de Deus.
2 .° Exame, humildade, contrição.
3 .° Oração, pausa, reflexão.
4 .° Igualmente a leitura - Máximas eternas - Pensai bem nisso - 

Sofrimentos de Jesus Cristo - Os 4 fins do homem - Pensamentos de 
Humbert - A alma elevada até Deus - Conduta - Regra - Direção.
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Atributos do homem
l .° Sua grandeza e sua miséria. 2.° Seu poder e sua fraqueza. 3.° O 

direito e o dever. 4.° O mandamento e a obediência. 5.° A vida e a morte. 6.° 
A morte e a imortalidade.

Saúde
A saúde depende muito da alimentação, do exercício e da limpeza. A 

alimentação deve ser simples, mas boa, sólida e regulada; sempre mastigar bem. 
Em vez de malha, camisas; em vez de de fumo: sal, açúcar, cânfora. Fricções 
secas e balsâmicas feitas habitualmente sobre a superfície do corpo. Pés secos e 
limpos. Cabelos curtos. Alegria, exercício leve e refeição modesta, são três bons 
médicos que não se enganam; assim também pés quentes e cabeça fria.

[87] Noções diversas
O caminho que se pode fazer num dia de sabbat é de 2.000 cóvados, 

que são 5 estádios = 1 hora, cerca de 5 km. As 30 peças de prata são mais ou 
menos 30 siclos ou 45 a 50 francos.

O discurso é composto de frases; as frases, de palavras; as palavras, de 
sílabas; as sílabas, de letras.

A velocidade com a qual o ar se desloca é extremamente variada. Assim, 
pode percorrer de 5 a 45 metros por segundo. A eletricidade percorre 
180.000 km por segundo. A cruz grega + é a que tem os 4 braços com o 
mesmo comprimento e se cortam em ângulos retos.

As catacumbas ordinariamente são muito secas, pois foram perfuradas 
cm tufo granular que absorve a água, mas não a retém (Les 3 RomeY

Segundo as estatísticas (1873), o número aproximado de mortes por dia 
de 24 horas é de 100.000.

[88] 1853 Irmãos das Escolas Cristãs (Governo em Paris)
Cartas: gaveta para o Superior e cada Assistente
Conselho: três vezes por semana.
Retiro: três, presididos pelo Superior cada ano.
Exercícios: com a comunidade, na capela, no refeitório.
Leitura espiritual: cada um em particular.
Recreação: governo: idosos e empregados, Irmãos das
escolas noviços e postulantes.
Estabelecimentos: gavetas contendo os nomes dos Irmãos empregados 
em cada casa, cartão para cada um. Nome de cada Irmão contendo o 
nome religioso, de família, entrada, tomada de hábito, votos, lugar de 
trabalho.
Registros: l.° Nome dos Irmãos em ordem alfabética, com espaço 

conveniente para os novos nomes.
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2 .° Nomes de família de cada Irmão, da mesma forma.
3 .° Anotações especiais sobre cada Irmão.
4 .° índice geral indicando todos os registros

Noviciado: duas letras alfabéticas para cada um dos nomes enviados 
pelo Superior.

Secretaria: duas: secretário e vice-secretário.
Cartas administrativas: caixa para cada departamento.
Refeições: os membros do “regime” na mesma mesa.

[89] Carimbo único para o Governo: branco, etc...
Assistentes: cada um tem seu Distrito: mudanças, colocações, 

correspondência, cartas confidenciais.
Doações: pareceres do Conselho; aceitação provisória pelo Superior, 

aceitação definitiva com escritura, depois da aceitação pelo 
Governo; direitos pagos sobre doações

1869 Possuem na França 18 noviciados; 2 nas Colônias; 8 em paíse 
estrangeiros, e em Paris, a Casa Mãe, têm um duplo noviciado, uma Escola 
Normal e um Asilo de Inválidos. Possuem na França e nas colônias 864 
estabelecimentos; em Maurício, 3; nos Estados Pontifícios, 16; na Itália, 13; 
na Bélgica, 42; na Suíça, 2; na Áustria, 2; na Prússia, 3; na Inglaterra, 2; na 
Turquia, 4; no Egito, 2; no Canadá, 19; nos Estados Unidos, 19; na Malásia, 5; 
nas índias, 5; na República do Equador, 2. Total: 1.043 estabelecimentos 
servidos por 8.000 Irmãos. Em 1875: 10.000 Irmãos e 327.000 alunos.

[90] Administração
1. Continuar seguindo o antigo andamento para a formação e o 

desenvolvimento de uma nova Província.
2. Cada Assistente poderá dirigir uma Província até alcançar uma 

centena de estabelecimentos.
3. O Superior deve vigiar conscienciosamente para que cada Assistente 

esteja ocupado; não, porém, sobrecarregado.
4. Cada Assistente é responsável por seus atos, a menos que aja segundo 

ordens ou aprovação formal do Superior.
5. Agregar todos os membros do Instituto à Confraria do Sagrado 

Coração de Jesus, em Moulin, em vista das numerosas indulgências que se 
pode ganhar, sem nada fazer de extraordinário.

6. Ter uma agenda epistolar semanal para nela anotar, dia por dia, 
aquilo que as cartas contêm de administrativo e tudo o que deve ser 
examinado, estudado no conselho ou executado.

7. O Superior nomeia os Irmãos Diretores e aceita os estabelecimentos. 
Para isso entender-se-á com o Assistente de cada Província, que Ihos deverá 
propor.
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8. Haverá três Registros administrativos gerais: l.° O Registro de todos 
os Irmãos, mantido pelos Assistentes de cada Província. 2.° O Registro dos 
estabelecimentos, mantido pelo Procurador e pelo Visitador. 3.° O Registro 
das deliberações, mantido pelo Secretário.

[91] 9. Os Assistentes registram o nome dos Irmãos de sua Província que 
pedem para ir às missões da Oceania e o daqueles que demonstram as 
qualidades requeridas para ser missionário, a fim de encaminhá-los às missões 
conforme as necessidades.

10. Tão logo se cogite da mudança de uma regra, de uma oração, de um 
costume sabiamente estabelecido no Instituto, parece que isso é considerado 
como estranho, inquilino, passageiro, e não como um bem de família, uma 
posse, uma herança que se quer conservar intactos e transmitir aos seus 
sucessores.

11. Imitar tanto quanto possível o governo da Igreja: Papa, diocese, 
forania, paróquia: o Superior Geral, o Distrito, o Estabelecimento e cada um 
com suas atribuições bem definidas.

[92] Angelus - Indulgências
Os religiosos e todas as pessoas que morem em comunidade e que, ao 

soar o sino do Angelus, estão ocupados com exercícios de sua Regra, podem 
recitar as orações logo depois sem perder a indulgência. Da mesma forma, 
quando se encontrar em lugar onde o Angelus não for tocado, ganhar-se-á a 
indulgência recitando a oração na hora cm que habitualmente é tocado o sino.

De acordo com vários decretos da Congregação das Indulgências, a 
confissão e a comunhão podem servir para ganhar todas as indulgências que 
ocorrem no mesmo dia e a que se tem direito por pertencer às diversas 
Confrarias, ou por ter praticado durante determinado tempo diversas 
devoções.

Indulgência plenária ao visitar o Santíssimo Sacramento exposto para as 
40 horas. Mesma indulgência ao visitar os repositórios na quinta e sexta-feiras 
santas e comungando na quinta-feira santa ou no dia da Páscoa, 10 anos e 10 
quarentenas a cada visita.

De acordo com o Cerimonial romano, recita-se o Angelus nos 3 últimos 
dias da Semana Santa, quando a matraca for tocada.

[93] O bom e venerando Padre Champagnat entregou-me pessoalmente 
quatro livros espirituais para meu uso: o Mês de Maria de Lalomia (presente 
de catecismo), o Mentor dos meninos, postulante em La Valia, o Manual do 
cristão, o Combate espiritual, em N. S.“ de 1’Hermitage.

No dia 12 de outubro de 1859, vigésimo aniversário de minha eleição, 
compra da propriedade Roux, em Saint Paul-Trois-Chatêaux, para completar 
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a área da Casa de nosso Noviciado. Demissão do Superiorato, no ano 
seguinte.

[94] O monograma de Maria M contém as iniciais dos nomes de Jesus, de 
Maria e de José.

A única grandeza que o Céu reconhece e a Igreja incensa é a santidade 
(Dom Parisis, beatificação de José Bento Labre).

Nas tentações é preciso distinguir: l.° a proposição e a aceitação; 2.° o 
sentimento e o consentimento; 3.° o temor e o julgamento da consciência.

A delicadeza nas maneiras é a flor da caridade para com o próximo.
S. Gregório, o Grande, compôs o hino Lucis Creator Optime e Audi 

Benigne Conditor. S. Fulgêncio, bispo, compôs o Vexilla Regis Prodeunt-, e 
Jacoponus, religioso franciscano, o Stabat Mater.

Nem o condicional, nem mesmo o subjuntivo são sempre suficientes 
para uma boa direção; às vezes, é preciso o imperativo.

A maioria das coletas em uso nos ofícios da Igreja foram compostas 
pelos papas S. Gregório e Gelásio.

Devemos a São Jerônimo a distribuição das Epístolas e dos Evangelhos 
para todo o ano litúrgico. Ele enviou seu trabalho ao Papa Dâmaso. Primeiro 
a Igreja romana, depois todas as outras, a adotaram.

[95] Domingo na oitava da Assunção, 19 de agosto de 1860, XII depois de 
Pentecostes: festa de S. Joaquim, pai da Santíssima Virgem, tomada de hábito, 
26; primícias da família do Avô, após o Capítulo Geral - Amai o Senhor, 
vosso Deus, com todo o coração e vosso próximo como a vós mesmos - 
Bálsamo do Samaritano - Dispersit dedit pauperihus - Pidelis servus et prudens 
- Deus, in adjutorium meum intende - Benedicamus Domino in omne tempore.

No dia 19 de outubro de 1860, festa de S. Pedro de Alcântara, 
franciscano, o Rev. Irmão Superior, ao me confiar a direção da Casa de N. D. 
de l’Hermitage, dirigiu-me estas benévolas palavras: “Faço-lhe o que me fez. 
Dou-lhe todo o poder e toda a responsabilidade sobre esta Casa, assim como o 
senhor me deixou todo o poder e toda a responsabilidade sobre o Instituto”.

O amor ao retiro era, por assim dizer, a inclinação dominante de S. 
Pedro de Alcântara. Suplicou ao Senhor que lhe permitisse viver em algum 
convento solitário. Essa autorização foi-lhe concedida com a condição que 
aceitassse a direção do convento. Foi ali que compôs seu tratado sobre a 
oração mental, considerado verdadeira obra-prima (Godescard, 19 de 
outubro).

O antigo costume de os cristãos se cumprimentarem era dizer Deo 
gratias (Bernandino de Picquigny, Eprès 5).

O caminho que se podia percorrer no dia de sabbat era de 600 passos, 
cerca de 3 quilômetros.

36



Miscelânea

[96] No domingo da oitava da festa de Todos os Santos e dos Defuntos, 
XXIII depois de Pentecostes, 4 de novembro de 1860, festa de S. Carlos 
Borromeu, dediquei-me inteiramente à Casa de N. S.a de 1’Hermitage para aí 
representar, tanto quanto possível, o Padre Champagnat.

S. Clemente de Alexandria compôs uma obra intitulada Stomates 
CStomata, tapeçaria). E uma mistura de fatos religiosos que o piedoso doutor 
reuniu para uso particular, para consolo de sua velhice e para que servisse de 
repertório quando os estudos ou a memória lhe viessem a faltar (4 de 
dezembro, século IX).

S. Ambrósio convidava pessoas para fazerem refeições com ele; mas 
jamais ia almoçar com outros. Poucos dias antes da morte, dizia aos que 
insistiam para que pedisse a Deus sua cura: "Não desejo viver, nem tenho medo 
da morte. Que a vontade de Deus seja feita”.

Santa Joana Francisca Frémiot de Chantal, tendo enviuvado, 
conservava-se isolada em sua casa, [97] ocupada com seus exercícios de 
piedade e cuidando de seus filhos. Não fazia visitas e apenas recebia as que a 
caridade ou a delicadeza não lhe permitiam recusar.

Santo Agostinho nunca fazia refeições fora de casa, quaisquer que 
fossem os convites; contudo era muito hospitaleiro e muito amável para com 
seus hóspedes. Nunca se viu uma mulher em sua mesa, ou sua hóspede, ou 
freqüentar sua casa, nem mesmo sua irmã e suas sobrinhas (Henrion, História 
da Igreja, L. 14, T. 2, p. 343.

Santo Anastácio, patriarca de Antioquia, 563, mostrava-se ao mesmo 
tempo capaz dos maiores negócios e dos detalhes mais variados; afável, mas 
com dignidade, facil sem familiaridade, severo e sem dureza; e em todas as 
circunstâncias, de uma igualdade de alma e de uma firmeza inalteráveis (id. 
L.6.T. 3 p. 78).

Dia 22 de julho de 1863, deposição de título de Geral nas mãos do 
Capítulo, aos pés do Reverendo Irmão Superior Geral eleito; e resolução de 
consagrar ao bem do Instituto, na condição comum de todos os Irmãos, todo 
o tempo que me resta de vida. - Santa Madalena no deserto.

Havia três coisas que São João da Cruz pedia habitualmente a Deus: a 
primeira, não passar sequer um dia sem sofrer; a segunda, não morrer como 
superior; a terceira, terminar a vida na humilhação (24 de novembro).

[98] Nosso Santo Padre o Papa Pio VII quis consagrar o dia 24 de maio a 
Nossa Senhora Auxiliadora para agradecer-lhe o fato de ter-lhe conservado a 
vida durante seu cativeiro, de lhe ter devolvido seus Estados e tê-lo 
reconduzido triunfante a Roma (1814).

Os religiosos de S. Francisco de Assis, em suas missões, detinham-se 
sempre que encontravam uma igreja, punham-se de joelhos dizendo o que 
tinham aprendido de seu Pai: “Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo aqui e 
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em todas as igrejas sobre a terra e vos bendizemos por terdes resgatado o mundo 
por vossa santa Cruz (Vida, L. 1, ano 1209).

E um provérbio: Mais se come, menos se pensa. - Quanto mais 
exigente se é no comer, menos se reflete sensatamente. Quando o corpo se 
deleita no prazer da comida, o coração se derrama em tolas alegrias (S. 
Gregório). A gula é o extintor da inteligência (P. Gaume).

Os homens fracos uivam com os lobos; zurram com os asnos; ladram 
com os cães; balem com as ovelhas; miam com os gatos.

A visão ou o relato das ações virtuosas conduz à virtude pelo caminho 
mais curto (Blanchard, Escola de Costumes, T. 1, E 8).

[99] Considero-me um velho pote surrado, trincado, próprio apenas para o 
uso doméstico mais comum, não devendo ser poupado devido ao seu pouco 
valor.

São Vicente de Paulo, depois de ter falado bastante e bem de um 
Superior pouco cortês, mas cujas virtudes sólidas valiam mais que a cortesia 
de muitos outros, acrescentou: “E eu, como sou? Como é que me aguentaram 
até agora no emprego que tenho, eu que sou o mais ridículo, o mais rústico, o 
mais tolo de todos os homens entre os quais não saberia dizer seis palavras 
seguidas sem demonstrar minha falta de espírito e de bom senso. O pior é que 
não tenho nenhuma virtude que me aproxime da pessoa em questão". Era um 
religioso que fora nomeado Superior de uma de suas casas (Ansart, Espirito de 
S. Vicente de Paulo, TI, C. 21, p. 278).

Entre as sentenças famosas do Beato Irmão Gilles, companheiro de S. 
Francisco, destaca-se esta muito importante: "Quando alguém discute com 
você, se você quiser vencer, considere-se como vencido; e para triunfar, concorde 
com mansidão” (Saint-Jure, Curso de J.C. L. 3, C. 14, T.3, p. 157).

Para exercer o cargo de Superior tive 20 anos de preparação, 20 anos de 
operacionalização; terei 20 anos para a reparação?

O homem se agita, Deus é que o conduz.

[100] S. Vicente de Paulo dizia: "Jamais uma fala revestida de rudeza me deu 
sucesso, e notei sempre que para conquistar o espírito não se deve azedar o 
coração (Collet, Vida do Santo, L. 3, p. 242).

S. Francisco de Assis prescrevera a seus religiosos que para saudar 
dissessem: “Que o Senhor vos dê sua paz!”. Essas palavras são as mesmas que a 
Igreja põe na boca daquele que preside o ofício divino, no fim das Laudes e 
do que abençoa a mesa no almoço e no jantar, antes da saída (id. L. 1, p.30). 
Esta saudação lhe fora revelada (p.82).
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O Padre Champagnat estabeleceu a Ordem dos Pequenos Irmãos de 
Maria, simplicidade; S. Francisco de Assis, a Ordem dos Irmãos Menores, 
pobreza; e S. Francisco de Paula, a Ordem dos Mínimos, caridade. Pequenos, 
mais pequenos, muito pequenos.

O B. Padre Silvano de Sina dizia: “Ai do homem que tem mais fama que 
mérito (Vida dos Padres, L.6, C.3, T.4, 331).

O Padre Moisés diz que nas refeições a regra geral é proporcionar o 
alimento às próprias forças e fazer com que se saia da mesa ainda com fome. E o 
meio, acrescenta, de conservar a alma e o corpo num mesmo estado, sem esgotar 
este pelo jejum, nem tomá-lo pesado com o excesso de comida (Id L.4, C. 12).

[101] S. Germano, bispo de Paris, não procurava calefação nem mesmo nos 
invernos mais rigorosos. As refeições eram tão leves que tomava apenas o 
necessário e ainda temia ceder algo à sensualidade. Pedia que lhe lessem livros 
de piedade enquanto comia, para não pensar no alimento que tomava (28 de 
maio). E eu, não estou, às vezes, distraído da leitura para pensar no alimento?

Quando as Irmãs da Visitação saíam para visitar pobres e doentes, era 
sempre a duas. Uma era nomeada superiora e a outra, vigilante. Na volta, a 
superiora relatava a visita e a vigilante prestava contas da conduta da 
superiora (Hemon, Vida de S. Francisco de Sales, L. 5, C.l, T.2, p. 49).

S. Francisco de Sales faz notar que S. Francisco de Assis, seu patrono, 
atribuía à intercessão de Maria todas as graças que o Céu lhe tenha concedido 
(id L. 6, C. 1, T. 1, p. 106). E ele mesmo reconhecia que devia à SS. Virgem Maria 
a conversão de todos os hereges que haviam voltado à verdadeira fé, fruto de 
suas pregações e das graças que recebera de Deus (ib L.3, C. 1, T.l, p. 833).

O tratado do amor de Deus, de S. Francisco de Sales, é o fruto de 24 
anos de pregação, segundo a expressão do próprio autor, e [102] de tão 
profundos estudos que há 14 linhas desse livro que, dizia a Dom Camus, 
bispo de Belley, lhe haviam custado a leitura de mais de 1.200 páginas in folio 
(Hamon, Vida do Santo, L.6, C.S, T.2, p. 475).

S. Francisco de Sales sofria das pernas, do peito, dos rins e do 
estômago; tinha freqüentes e violentas dores de cabeça. Quando instado a 
poupar-se: “Será que não temos que morrer cedo? - respondia. Alguns anos a 
mais ou a menos, isso não é nada". Em meio as suas dores, mantinha sempre a 
mesma serenidade de expressão, a mesma amabilidade de relacionamento, o 
mesmo rigor para com o corpo (ihid. C.2, T.2, p. 262).
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“Nosso mestre - diziam os servos de S. Francisco de Sales - não ama a si 
mesmo senão por Deus. Pouco se importa do que se lhe põe na mesa: se a 
comida é fria ou quente, insípida ou agradável ao paladar. O que ele não tolera é 
a menor ofensa a Deus" (ibid. L.7, C.6, p. 343).

S. Francisco de Sales tinha grande devoção a Santa Apoline, cujo poder 
tinha comprovado quando teve dor de dentes, curado milagrosamente por 
ela; e devoção também a Santo Antônio de Pádua, por ter encontrado objetos 
perdidos {ibid. C.8, p. 384).

O mesmo santo costumava ver simplesmente as [103] mulheres que lhe 
falavam para diferenciá-las dos homens; mas nunca as olhava de maneira a 
identificar-lhes os traços do rosto; de resto, as atendia de boa fé e com 
simplicidade, pouco se preocupando com os temores que perturbam e que, 
entretendo na alma o pensamento do mal, tornam-se tentação {Vida.do Santo, 
L.7, C.12, T.„ p. 431-432).

S. João Crisóstomo vivia com sua mãe, em Antioquia, como se estivesse 
na solidão e levava uma vida de verdadeiro asceta. Como não fazia visitas e se 
mantinha isolado em sua casa, ocupado constantemente com exercícios de 
vida ascética, acusaram-no de ser anti-social. Contudo, permaneceu 
constantemente em seu retiro e viveu dessa maneira como verdadeiro solitário 
(27 de janeiro).

Sou apenas uma sombra e um fantasma de sacerdote, dizia S. Francisco 
de Sales; e não tenho experiência alguma do que digo ou escrevo citando os 
outros. Sou apenas um homem vil, a flor de todas as misérias humanas (Santa 
Chantal, Espírito e coração do Santo, 3a P., C. 1, p. 223).

S. Siloès, solitário na montanha Santo Antônio, declarou que fazia trinta 
anos que rezava esta oração a Jesus Cristo: “Meu Senhor Jesus, não permitais 
que hoje peque pela língua. Entretanto - acrescentava - sempre cometo uma 
falta desse gênero". [104], Era por humildade que dizia isso, porque observava 
exatamente o retiro e o silêncio {Vida dos Padres, L.l, C. 8, T.l, p. 104).

Santo Aubin, eleito abade do mosteiro de Tintillan, na Bretanha, 
governou essa casa durante mais de 23 anos; nela restabeleceu a disciplina, fez 
florescer a piedade, a obediência e a união fraterna (l.° de março)

O hino das vésperas do nascimento de S. João Batista, \dt queant laxis, 
foi composto por um monge do Monte Cassino, a quem foi restituída a 
sonoridade da voz pelos méritos de S. João Batista {Eoseiral de Maria, 20 de 
junho de 1868).
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Chegando ao fim de sua vida, o P. Boudon considerava-se não só um 
servo inútil como também um culpado a quem Deus prolonga os dias apenas 
para lhe dar ocasião de fazer penitencia e expiar seus pecados. “Estou 
persuadido - dizia - que é tempo de pregar a mim mesmo e pregar com energia e 
muita energia para humilbar-me e convencer-me do pouco uso que fiz das 
verdades por mim pregadas abundantemente aos outros, meditá-las em profundo 
silêncio, empregar o pouco tempo que me resta para chorar meus pecados e 
implorar misericórdia a Jesus, o pai das misericórdias" (Vida, L.3, 5 16).

[105] Satisfaz-se o preceito de ouvir missa quando se recita orações vocais 
ou se faz algumas leituras santas ou afetuosas que entretêm e alimentam o 
coração no gosto e no pensamento de Deus (P. ]udde, Rei. T.3, p. 66).

S. Pacômio, abade da Tebaida, longe de considerar-se como Superior 
dos outros, comportava-se como se fosse destinado por Deus para servi-los. 
Não usando de nenhuma singularidade, não tolerava que tivessem por ele as 
considerações negadas ao menor de seus Irmãos. “Ora, porque estamos 
encarregados - dizia - de dirigir os Irmãos e prover suas necessidades, será justo 
que sejamos mais bem tratados que eles?" {Vida dos Padres, L. 2, C.l, T.l, p. 
242,273).

S. Teodoro, o Santificado, discípulo de S. Pacômio, por sofrer de 
violentas dores de cabeça, rogou a seu bom Pai que lhe conseguisse a cura, 
mas o santo Superior, preferindo a vantagem espiritual de seu caro discípulo 
ao alívio de seu corpo, disse-lhe com doçura: “Você acredita, meu filho, que 
as dores, as aflições e outras penas acontecem sem a permissão do Senhor? 
Suporte isso com paciência e ele o curará [106] quando lhe aprouver. Se Ele 
se dignar prová-lo por muito tempo, agradeça-lhe, à imitação do perfeitíssimo 
e pacientíssimo Jó que, em meio aos sofrimentos, bendizia sempre o Senhor; 
para que, assim como a ele, Jesus Cristo aumente suas consolações, porque 
embora a abstinência e a perseverança na meditação sejam muito louváveis, 
um doente merece muito mais quando suporta seu mal com paciência {Vida 
dos Padres, L.2, C. 1, T. 1, p. 263).

Os religiosos de Tabenne viviam estreitamente unidos uns aos outros 
por laços de uma caridade muito pura e social. Animavam-se mutuamente a 
progredir na vida do espírito. Alimentavam-se espiritualmente com a palavra 
de Deus e procuravam juntos quais os meios para chegar a uma santidade 
aprimorada; embora vários deles fossem apenas camponeses, iletrados e sem o 
espírito cultivado, estavam repletos da sabedoria de Deus pelo estudo assíduo 
que faziam das máximas do Evangelho e pela comunicação das luzes do céu 
que recebiam com abundância {ibidem, p. 236).
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[107] Embora S. Pacômio fosse o Abade Geral do toda a Congregação, 
mantinha-se dependente, mais do que qualquer um de seus Irmãos, ao Superior 
particular do Mosteiro em que se encontrava; e quando outro, que não ele, lhe 
fazia a Conferência espiritual, prestava-lhe toda a atenção, considerando-se 
como um ignorante que precisava de instrução mais do que qualquer outro. 
Vivia em tanta dependência dos outros coirmãos do Mosteiro no que dizia 
respeito aos empregos, que nada queria para seu uso particular e recebia das 
mãos deles, como se fosse esmola, tudo quanto precisasse (ibidem, p. 243).

Os religiosos de S. Bento, várias vezes por semana, fazem as chamadas 
recreações mudas: espairecem ao ar livre e passeiam sem conversar (P. Jude, 
Ret. Relig., 9.° dia, 1.“ consideração, Th 23).

S. Francisco de Sales afirma que a resolução de nunca cometer qualquer 
pecado por menor que seja é uma prova de que se está em graça com Deus (S. 
Ligório, Amor de J.C., C. 8, p. 87-17.223).

Uma caridade compassiva e um zelo a toda prova é sinal da morada de 
Deus numa alma. O p. Surin foi todo zelo e todo caridade (P. Jude, Festa da 
Visitação, T.4 p.193).

[108] Antes que S. Teodoro, o Santificado, fosse elevado à dignidade de 
Abade, em Assis, comportava-se como um religioso que almejava somente 
desaparecer entre a multidão dos Irmãos. Era visto sentado em meio aos 
outros durante a instrução feita por Orsise aos religiosos, escutando com a 
simplicidade de um menino e como se nada soubesse (Vida dos Padres, L.2, 
C.3, T.l, p.309).

Teodoro e Orsise agiam de comum acordo com relação ao governo dos 
Irmãos e em estreita união. Estando um ausente, o outro o substituía e, 
estando juntos, tinham as mesmas intenções e desejos quanto ao bem dos 
Irmãos (ibidem, p. 347).

O grande Tirhoés, discípulo de S. Pacômio, acreditava que o silêncio e 
a abstinência eram poderosos meios de conservar o coração numa grande 
pureza (ibidem, C.4, p. 337).

Nos estabelecimentos do Instituto de Tabenne, cada Superior tinha um 
substituto que o representava em sua ausência. Assim também com relação 
aos priores de cada Família. Caso um ou outro tivesse que se ausentar [109] 
por pouco tempo, nomeavam um religioso para substituí-lo. Nas viagens, o 
mais idoso era nomeado Superior e eram todos obrigados a obedecer-lhe 
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como ao do Mosteiro. Toda a Ordem era governada por um chefe a quem era 
particularmente reservado o nome de Abade (Vida dos Padres, L.2, C.5, T.2).

Se algum trabalho fosse estragado ou perdido por culpa do vigilante, o 
Superior o repreendia, e o vigilante, por seu turno, repreendia o Irmão da sua 
Família, que estragara ou perdera o trabalho, conforme o Superior lhe 
ordenasse (ibidem, p. 45).

O abade Hor, solitário de Nítria, nada queria saber do que se passava 
fora de sua cela e dizia, às vezes, a Paulo, seu discípulo: "Cuide para nunca 
trazer para cá alguma notícia de fora”. Era porque comprendia que isso serve 
apenas para desviar o espírito das coisas celestes e fazer perder o tempo com 
vãs palavras (tbidem, C.6, p. 135). Jamais inculpou seus Irmãos do que tivera 
que sofrer; atribuía-o somente a si mesmo e aos seus pecados. Dizia também 
que acreditamos que os outros não têm razão, é preciso acreditar que os 
outros também podem pensar da mesma maneira que nós (ibidem, p. 133).

[110] Um solitário de Nítria, chamado Benjamim, foi modelo de paciência 
durante longa e dolorosa doença com que Deus o provou. Oito meses antes 
de sua morte, tornou-se hidrópico e seu corpo intumesceu enormemente. 
Suas dores eram tão agudas e sua resignação tão perfeita que os solitários o 
consideravam o Jó de seu século. Deus lhe concedera o dom de curar toda a 
sorte de doenças para com isso fazê-lo praticar a caridade para com o 
próximo; e enquanto curava os outros, permanecia nesse estado de dor; assim 
Deus queria enriquecê-lo de méritos pelo exercício da paciência (Vida dos 
Padres, L.3, C.9)

Quando, ao querer elogiar alguém, diziam a Santo Inácio: “Ê um grande 
homem de meditação". "Ele o será - respondia - se for homem de mortificação” 
(P. Judde, T.5, p. 257).

Perguntaram a Xenócrates, que estava numa grande roda de amigos, 
por que era o único que não dizia nada. Esse sábio filósofo respondeu: 
"Arrependi-me algumas vezes de ter falado e nunca de ter-me calado" (Escola 
dos costumes, TI, S.20, p. 246).

O mais infeliz de todos os homens é aquele que acredita sê-lo e se cria 
aflições de fantasia (tbidem, § 23).

[111] Como as garças passam o dia todo a procurar comida ou a se banhar 
e se limpar, assim os solitários empregam toda a vida a nutrir a alma com a 
divindade e lavá-la das menores manchas para torná-la mais branca que a 
neve. E por isso que S. Macedônio respondeu a um caçador que lhe 
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perguntava o que fazia no alto da montanha: “Faço o que você faz; somente que 
você corre atrás dos animais, e eu procuro meu Deus sem me cansar nessa busca 
tão excelente” (Vida dos Padres, L.8, C.12, T.7, p. 120).

Francisco I, que foi na França o pai e o restaurador das letras, era culto 
sem ter estudado muito. Durante as refeições e em todo o tempo que não 
dedicava aos negócios, entretinha-se com homens verdadeiramente sábios que 
o instruíam (Escola dos costumes, 5 25).

Havia perto de Constantinopla um solitário que mantinha estrito retiro 
em sua cela. O imperador Teodósio veio vê-lo e lhe disse: “Vocês, solitários, 
são felizes! Estão livres das ocupações do mundo, levam uma vida tranqüila, não 
têm outros cuidados que a salvação das almas e trabalham somente para o céu. 
Eu, pelo contrário, assentado sobre o trono, posso dizer que nunca me pus à 
mesa para comer sem ter [112] o espírito invadido por mil preocupações” (Vida 
dos Padres, L.4, C.14, T.3, p. 146).

Santo Inácio punia severamente nos Superiores as faltas que não tinham 
prevenido ou reprimido em seus inferiores. Empregava escrupulosa atenção 
para coibir as mais leves faltas, mas evitava de prescrever leis gerais para 
combate um abuso particular. Era inimigo das novidades, porque sabia que 
raramente se consegue parar nesse declive e que, para arruinar um Instituto, 
basta deixar que se introduzam as coisas mais insignificantes, abrindo assim a 
porta a outras mais funestas (Bartholi, Vida deS. Inácio, L.3, C.9, T.2, p. 191).

Eis o que Santo Inácio escreveu a um Provincial da Companhia, em 
Portugal: “Não convém que os Gerais ou os Provinciais se encarreguem de 
todos os negócios, mesmo que tenham a habilidade necessária para bem tratá- 
los. É preferível confiá-los a outros que depois lhe prestarão contas, para 
tomar uma decisão definitiva, se já não foi tomada. E bom, antes de dar 
ordens, aconselhar-se com pessoas hábeis, depois imprimir o movimento 
como motor universal, mas deve-se confiar a outros [113] a execução: é assim 
que faço, fico aliviado e mantenho a alma mais tranqüila. Ademais, se os 
subordinados chegam a cometer algum erro, haverá menos inconvenientes em 
você repreendê-los do que ser advertido por eles, caso você falhou, o que 
poderá ocorrer muitas vezes se se envolver nos pormenores dos assuntos 
(ibidem, p.203).

Quando S. Inácio recebia candidatos formados, com experiência e 
dignos de confiança, empregava-os no governo e deixava-os agir com 
independência. Não aprovava, absolutamente, a conduta daqueles Superiores 
que querem ser tudo em suas Casa, como se uma posição elevada conferisse a 
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competência própria de pessoas menos elevadas. Tudo estava tão bem 
coordenado que, em seu tempo, costumava-se dizer que em toda a 
Companhia havia apenas um Superior; o governo de vários era tão uniforme e 
coordenado que parecia ser o de uma só pessoa {ibidem, p. 202)

Santo Inácio, atacado por várias e graves doenças, punha na pessoa do 
P. Natabe quase todo o peso de seu generalato, reservando-se o cuidado dos 
doentes {ibidem, L.4, T.2, p. 215).

Em muitos a língua corre mais que o pensamento.

[114] Santo Arsênio dizia, como Xenócrates de Plutarco: “Arrependi-me 
muitas vezes de ter falado, jamais me arrependí de ter ficado calado”. 
Admirável lição recomendada pelo piedoso autor da Imitação de Cristo, (L.l, 
C.10, 20). Evitava manter relações com os ausentes por correspondência; 
escrevendo somente quando era absolutamente indispensável. Toda a sua 
atenção consistia em ocultar-se, viver desconhecido, permanecer no secreto 
da face de Deus e totalmente ocupado com sua alma.

Como nada sofresse em seu interior que o desviasse do espírito de oração, 
temia ser desviado no exterior, pelo mínimo ruído, da atenção na presença de 
Deus, sobretudo durante o tempo da meditação {Vida dos Padres, L.4, C.18, 
T.3, p. 207).

Quando Santo Inácio julgava que certos padres seriam mais úteis ao 
bem das almas em outro lugar que não nos colégios, dizia simplesmente aos 
diretores que se lamentavam de que os privasse deles: “Que faria você se 
estivessem mortos?” {Vida, L.4, C.3).

Santo Inácio denominava o livro Imitação de Cristo a pérola dos livros. 
Cada dia lia lentamente um capítulo como meditação e dele retirava toda a 
essência, [115] como a terra diariamente absorve as finas chuvas que a 
penetram. Além disso, abria todos os dias o livro, ao acaso, e lia algumas 
linhas; acontecia-lhe sempre encontrar o que, naquele momento, podia ser o 
mais apropriado a seu estado de alma. Esse livro era para ele um consolador, 
um consultor, um sustentáculo {Vida, L.4, C.3, T.2, p. 250).

Consta na Regra dos Solitários de Sicté que o Superior cuidará de dar 
suas ordens, para o trabalho a ser feito, a um dos Irmãos a quem os outros se 
submeterão. Nomeará um despenseiro que providenciará todo o necessário 
para o desempenho dos Irmãos e estes devem considerar como cousas 
santificadas tudo o que está ao uso do Mosteiro: vasos, utensílios e outros 
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objetos; não será permitido aos Irmãos, quando doentes, irem à casa dos pais 
para se tratar, com receio de que o relacionamento com os do mundo suje a 
alma que a doença teria purificado no Mosteiro; que o próprio Abade não se 
ausentará em tempo algum da comunidade dos Irmãos porque é obrigação 
dele instruí-los e corrigi-los {Vida dos Padres, L.4, C.25, T.3, p.296).

[ 116] No dia 18 de outubro, sexta-feira, festa de S. Pedro de Alcântara, o R. 
Irmão L.M., Superior Geral, confiou-me a direção da Casa de N. S.a de 
l’Hermitage com plenos poderes.

No Sábado Santo, sepultura de J.C., festa patronal de minha vida em N. 
S.a de l’Hge, XIV estação da Via-Sacra. Morrer todos os dias até que esteja 
bastante morto para morrer realmente e estar eternamente com ele (II 
Tessalonicenses,2). Renovar sua memória todos os sábados, sob a proteção da 
Santíssima Virgem e a seu exemplo (26 de março de 1869, à tarde do Sábado 
Santo).

S. João Clímaco conta em sua Escada Santa, quarto degrau, que o 
Superior de um Mosteiro, situado perto de Alexandria, tinha um zelo 
admirável quanto à santificação de seus religiosos e nada poupava para 
consegui-la, nem exortações poderosas, nem correções, nem provas. Era sua 
principal preocupação conservá-los em estreita união. Formava-os também a 
uma obediência cega; e vigiava as menores ações para corrigir o que se 
houvesse introduzido de imperfeito em suas condutas. Ouvia-os 
caridosamente em suas dúvidas, nas tentações e nos sofrimentos. Encarregara 
dois dentre os Irmãos para que vigiassem as ações dos outros e observassem 
[117] os que conversavam juntos ou ficavam ociosos, para adverti-los de seus 
deveres. Esse Superior, de conduta cheia de prudência e de caridade amiga e 
condescendente, era cumulado de alegria e de consolações celestes à vista do 
progresso de seus religiosos. Por isso, havia neles extrema doçura, bondade 
maravilhosa e agradável alegria {Vida dos Padres, L.4, C.24, T.3, p. 123).

A. B. Margarida Maria Alacoque, religiosa da Visitação, não mantinha 
correspondência com ninguém, a menos de grande necessidade e solicitada 
pela Superiora. Da mesma forma só ia ao parlatório por obediência. O desejo 
que possuía de sofrer, de ser humilhada e desprezada inspirava-lhe uma 
afeição singular por essas pessoas (Vida, C.6).

São João, cujo amor ao retiro e ao silêncio lhe valeram o apelido de 
Silencioso, empregou seus Bens na construção de uma Igreja em honra da 
Santíssima Virgem e um Mosteiro para onde se retirou. Trabalhou 
primeiramente para adquirir a humildade sem o que as outras virtudes não são 
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senão caricaturas. Exercitava-se também à temperança para ficar com o espírito 
mais livre para a oração e extinguir tanto quanto possível todos os movimentos 
da concupiscência. Sua prudência e doçura no governo lhe atraíram o amor de 
seus Irmãos. Banira [118] a ociosidade do Mosteiro por ser ela inimiga da 
virtude e fonte de todos os vícios. Um trabalho útil ocupava os religiosos, sem 
sobrecarregá-los, e preenchia todos os intervalos da oração e dos outros 
exercícios. "Ocupemo-nos de Deus em meio a nossas ocupações; ponhamos um 
freio a nossa língua para falarmos apenas quando necessário e ficaremos menos 
distraídos em nossas orações. Senhor, que vosso Espírito nos anime, que tudo se 
cale em nós e que nosso coração vos escute.” (Godescard, 13 de maio.)

O P. Olier, fundador do Seminário de S. Sulpício, em Paris, não se 
servia de nenhuma roupa nova, como batina, chapéu, etc. sem consagrar à SS. 
Virgem o primeiro uso, suplicando-lhe de não perrmitir, enquanto estivessem 
ao seu uso, a infelicidade de ofender seu divino Filho (Anais de N. S.a da 
Salete, maio de 1871).

O célebre dominicano João Taulère tomava todos os dias a Santíssima 
Virgem como assunto de meditação, aconselhando os outros a fazerem o 
mesmo (ibidem) e o P. Olier nada podia aprender senão à força de Ave- 
marias, conforme ele mesmo relatou. Ao som do relógio, S. Francisco Xavier 
dizia: “Mãe de Deus, [119] lembrai-vos de mim" (ibidem).

Cassiano diz que, aos domingos, os Solitários do Oriente aplicavam-se 
de maneira mais solene e pausada a recitar salmos, orações e lições, por 
respeito para com o dia da Comunhão. Diz ainda: “Todos guardavam um 
silêncio tão profundo que parecia estar na igreja somente aquele que cantava 
os salmos no meio dos outros, e o silêncio redobrava quando o sacerdote 
terminava recitando a oração, porque então ninguém ousaria cuspir, tossir, 
assoar-se, bocejar (Vida dos Padres, L.5, C.32, T.4, p. 233).

O ápice da sabedoria é bem conduzir os outros e bem deixar-se 
conduzir a si mesmo (idem p. 262).

Antigamente tinha-se o costume de sepultar os mortos nos jardins. 
Nosso Senhor foi posto num sepulcro que estava num jardim. Atualmente, os 
judeus ainda ornamentam os cemitérios como se fossem jardins; o que prova 
como esse uso é antigo ^Viajante na Terra Santa, J VII, p. 122).

S. João Clímaco terminou sua Carta ao Pastor com esta observação: 
“Conjuro-vos, meu querido Pai, a deixar a vossos filhos, como herança divina 
e celeste, a pureza inquebrantável de vossa fé e a santidade de vossa doutrina, 
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a fim de que conduzais a Deus não somente vossos filhos, mas também os 
filhos de vossos filhos pelo caminho da verdade (V P.,L.6, C.9).

[120] Embora todos os religiosos de S. Sabas o tivessem escolhido como seu 
Superior e Pai, considerava-se apenas como servo e o último de todos e descia 
às menores funções (Vida dos Padres, L.7, C.19, T.6, p. 61).

No governo de seus religiosos, S. Teodósio, o cenobita, procedia com 
tanta prudência e discernimento que, pondo-se ao alcance de cada um, fazia- 
se amar e temer ao mesmo tempo; sua severidade era mais amada do que 
temida, porque nunca a usava com rancor, e sim para a glória de Deus e o 
proveito de seus religiosos, com caridade terna e indulgente que o tornava 
sensível aos males espirituais e temporais de seus Irmãos. A atenção para com 
os doentes o levava a cuidados prodigiosos e a atos heróicos. Vencia as 
maiores repugnâncias da natureza e servia J.C. em seus membros sofredores 
com uma atenção e afeição inconcebíveis (ibidem, L.7, C.24, T.6, p. 176).

Seus discípulos conservaram para com ele um amor e um respeito de 
verdadeiros filhos, pois tinham sentido nele toda a ternura de um verdadeiro 
pai.

[121] “Estando no Mosteiro de S. Séride - diz Santa Dorotéia - tive uma 
grande aflição; por todos os lados só via angústia e limitações, mas após ter sido 
favorecida por uma visão, encontrei-me, pela misericórdia do Senhor, livre de 
toda agitação, de toda tristeza e de todo temor, e Deus me protegeu até o 
presente pela intercessão de nossos Antigos e de nossos Santos Padres" (Vida dos 
Padres, L.7, C.27, 7.6, p. 218).

S. João Crisóstomo afirma que nada acontece neste mundo sem a 
permissão de Deus, e que Deus tem somente em vista a utilidade dos homens 
ao castigá-los. “Um cristão - acrescente o santo - deve se afligir somente por 
duas cousas: quando teve a infelicidade de ofender a Deus ou quando o vê 
ofendido pelos outros” (ibidem, L.8, C.10, p. 109).

Teodoret, bispo de Cyr, não conhecia outro verdadeiro bem a não ser a 
graça, nem outro mal que o que fere a consciência. Gostava da vida tranqüila 
e retirada e somente saía por necessidade (ibidem, C.ll, T.7, p. 116).

Quando S. Francisco de Sales se transferiu para Salins, antiga cidade do 
Franco-Condado (Jura), quiseram mostrar-lhe as salinas (fontes salgadas cujo 
produto anual é cerca de 5.000 kg de sal, sob imensas abóbadas); o santo 
bispo, porém, colocando o que deve contribuir para a salvação das almas 
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acima de toda satisfação natural, preferiu [122] empregar o tempo a tratar de 
assuntos espirituais com uma pessoa eminente em piedade e uma 
comunidade, o que redundou em grande motivo de edificação para a cidade 
(Vida, L.4, C.8, Tl, p. 598).

S. Zebin ou Zebinas, solitário na diocese de Cyr, na Síria, mereceu por 
seus méritos o título glorioso de homem de meditação. Empregava nela os 
dias e as noites sem nunca se cansar. Pelo contrário, quanto mais se dedicava a 
esse angélico exercício, mais o amava. Era por uma santa afeição que falava 
bem pouco aos que vinham vê-lo; e apenas despedidos, voltava à oração, se é 
que se pode dizer que a tivesse interrompido (.Vida dos Padres, L.8, C.21).

S. Maron, solitário na mesma diocese, é apresentado pelo sábio 
Teodoreto, seu bispo, como um admirável jardineiro que pregava com 
veemência contra os vícios e dava excelentes instruções sobre a prática das 
virtudes cristãs; a graça do Senhor acompanhava suas palavras; fez crecer 
várias plantas na virtude e criou um magnífic jardim espiritual para oferecê-la 
a Deus {idem, C.22).

S. Talasse praticava também, na solidão, todas as virtudes e sobretudo a 
simplicidade e a modéstia. A primeira lição que deu a S. Limno, seu 
discípulo, foi que um dos principais deveres de um religioso é dominar sua 
língua. O que praticou muito bem {ibidem C.22).

[123] {as dez páginas seguintes, até o começo da p.132, estão escritas em 
linguagem parcialmente cifrada; eis a chave: a = 1, e = 2, i = 3, 0 = 4, u = 5, l = 
6, m - 7, n = 8, r = 9. Damos a versão retificada).

Ex: P95d28c2 = Prudence (prudência); 2xp29328c2 = experience 
(experiência).

1. O Padre Superior infligiu uma penitência. Eu me intrometí quanto à sua 
execução e me arrependí disso. Discrição.
2. Dei presentes demais; foram desprezados. Pouco e bom.
3. Não dei duro; relaxaram. Ferro revestido de veludo.
4. Avisos demais em público aborreceram. Pouco, em poucas palavras.
5. Alguns conselhos dados em particular fizeram bem. Amigavelmente.
6. Quis estudar, os alunos relaxaram. Faça bem.

7. Cuidado com os que sempre estão juntos durante os recreios ou que não se 
divertem de acordo com a Regra.
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8. Não olhar com olho severo, desdenhoso.

9. Se eu mesmo fizesse o que vejo fazerem a outro, o que pensaria 
disso?Como querería eu ser tratado?

10. Se outro fizesse o que faço, como o analisaria? Levaria em consideração 
sua ação? Faça aos outros como faria a você.

11. Quando estou agitado, intervalo antes da execução.

12. Refletir antes de falar, e rezar a Deus antes de agir.

13. Tratar a todos com muita doçura e polidez. Considerá-los em Nosso 
Senhor. E Nosso Senhor neles (S. Francisco de Sales).

[124 ] 14. Se estivesse em seu lugar, como gostaria de ser tratado? O que é 
que me impressionaria? Falar, agir assim.

15. Não me perturbar com meus erros ou equívocos.

16. Prestar muita atenção naquilo que faço.

17. Falar e agir com simplicidade e modéstia, sem afetar um tom de supe
rioridade descabida e desagradável.

18. Não me apressar em manifestar meus sentimentos, mas refletir.

19. Lembrar-me sempre que sou religioso, e que todos esperam que fale e 
proceda como tal, cm tudo, por toda a parte.

20. Nada dizer, nada fazer aos outros com sentimento de antipatia no 
coração. Parece que o comunicamos a eles.

21. Não conversar na escada nem nos corredores, sem necessidade.

22. Nunca seguir meu primeiro impulso, esperar um pouco.

23. Considerar o fardo e aquele a quem Iho vou impor.

24. Pouco e a propósito - curto e bom - nada levianamente.

25. Sofrer nobremente ao ser tratado bem ou mal. Segundo o tempo, não 
impedir que tudo se faça convenientemente e nada precipitar. É preferível 
fazer pouco e bem (S. Francisco de Sales).

[125] (o n.° 26 foi saltado]

27. Nada responder, nem decidir antes de ter bem escutado e compreendido 
a pergunta e a intenção daquele que me procura.

28. Dizer ao interlocutor as coisas de tal modo que ele não possa contradizê- 
las nem interiormente nem exteriormente.
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29. Anunciar, estabelecer imperceptivelmente os usos depois de tê-los bem 
combinado, de sorte que não se perceba a mudança.
30. Percebo que não percebo tudo.
Vejo que não vejo tudo
Devo aplicar.me em tudo que faço.
31. Quando aquele que deve presidir algum exercício não puder estar, 
substituí-lo por uma leitura análoga, para que ninguém fique prejudicado.

32. Preparar e dizer a mim mesmo o que quero dizer aos outros, para que 
odiga conveniente e claramente.
33. Quando eu falar em público, não esquecer o que devo a mim mesmo e 
àqueles que me escutam.
34. Não tornar a submissão onerosa e desagradável.
[126] 35. Não ser tímido nas observações ou repreensões que faço ou 
recebo; servir-me de algumas sentenças ou provérbios bem oportunos.
36. Para agir discretamente, deixar que as razões e a forma de um plano 
sejam bem explicadas, antese de condená-lo ou contradizê-lo.
37. Deixar falar os que falam, antes de responder-lhes.

38. Expressar-me de modo claro, breve, afetuoso, para que se possa escutar, 
compreender, responder de modo tranqüilo, fácil, agradável, levando em 
conta a timidez natural dos que me procuram.

39. Não dominar o coro, nem mudar o tom de um salmo de maneira 
discordante, mas imperceptível.

40. Não me aventurar, nem pensar que sou admirado, e sim agir como o 
superior da casa, com dignidade.
40. Para passar de um costume recebido a outro melhor, deixe-o 
primeiramente livre, insinuando-o ou propondo-o apenas por algum tempo; 
desse modo se possibilita um retorno, se for necessário.
[127] 41. Não decidir às pressas, mas remeter a outra data o mais 
honestamente possível as coisas que me são propostas.
42. Não opiniar nem decidir, antes de ter bem lido, visto, compreendido, 
examinado, refletido, rezado, consultado.
43. Procurar facilitar o cumprimento da Regra e mitigar o incômodo de pedir 
licenças.
44. Tomar as precauções para que ninguém se retire descontente ou 
desanimado, mas compreendendo minhas razões.
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45. Não falar antes de ter visto e conhecido quem chega.

46. Não entrar sem antes saber o que dizer ou o que fazer.

47. Falar e agir de maneira equânime, firme.

48. Não me lançar a alguma coisa com afobação ou ardor demasiadamente 
natural, mas com peso e medida.

49. Não falar, sobretudo em público, sem ter certeza de que o que vou 
dizer está de acordo com as intenções dos Superiores, que diriam a 
mesma cousa nessa circunstância, evitando assim de comprometer-me.

[128] 50. Quando me encontro com alguém, ter uma fisionomia e uma 
postura firmes. Tomar ou ceder decididamente o passo ou o lado com toda a 
naturalidade, para não constranger.

51. Não me deixar levar pelo apetite; comer sem preocupação, nem avidez, 
moderadamente, lentamente.

52. Ao andar, não me virar subitamente para olhar, mas fazê-lo gravemente, 
modestamente.

53. Falar com serenidade majestosa, sem lisonjas nem baixa adulação, mas 
francamente, simplesmente.

54. Interrogar de maneira a facilitar a resposta.

55. Definições claras, simples, precisas, integrais, prudentes, para serem bem 
compreendidas e memorizadas.

56. Pensar que minhas palavras serão transmitidas àquele de quem falo ou 
que me faz falar. Discrição.

57. Colocar-me ao alcance, no lugar daquele com quem falo, cuidar para não 
intimidá-lo e embaraçá-lo, mas falar com bondade, caridade.

[129] 58. Deter-me numa idéia, num fato e analisá-los sem outra preocupação 
para não embaralhar as coisas ao falar.

59. Antes de entrar, prever o que devo dizer ou fazer, para não dar a 
impressão de embaraço ou confusão.

60. Não colocar a mão sobre alguém ao falar ou mandar, nem sobre alguma 
cousa ao pedi-la.

61. Dar minha opinião somente quando chegar minha vez, não me expor 
temerariamente ao primeiro impulso, relembrando-me dos deveres de meu 
posto: refletir, examinar, decidir.
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62. Ter sempre uma boa aparência, um ar grave, terno e majestoso por 
consideração e respeito pelas homenagens e confiança de meus Irmãos.

63. Saudar convenientemente ao entrar e ao sair.

64. Antes de falar, devo situar-me de tal modo que os outros me ouçam e me 
compreendam bem, para não ter que repetir o que lhes disse nem embaraçá- 
los a que me respondam.
64^ Convertem-se os homens conquistando-os pelo coração (S. Francisco de 
Sales).

[130] 65. Dissimular ou mostrar com jeito os erros de francês aos Irmãos que 
não dão aula, de sorte que estejam contentes, sejam estimados e não possam 
se queixar; basta que cumpram bem suas tarefas.

66. Proceder de tal sorte que ninguém se retire descontente; despedir com 
muita delicadeza, para manter o espírito social.

67. Não dar margem a que os outros creiam que interpreto mal aquilo que 
eles pensam fazer de boa fé; ao contrário, demonstrar alegria e contentamento 
ao vê-los.

68. Já não posso ganhar muito. Devo zelar por tudo; aproveitar e poupar para 
ser menos pesado ao Instituto.

69. Demonstrar sempre como sou sensível à bondade daquele que me deve ou 
me faz algo, que acredita que me seja útil, visto sua boa intenção.

70. Cuidar para não me desfazer das impurezas de meu corpo de maneira 
repugnante em presença dos outros, por respeito e para não lhes causar 

desgosto.

[131] 71. Antes de mandar, pedir ou oferecer alguma coisa, examinar bem as 
conveniências, as dificuldades e os obstáculos que apresentam, para não se 
aventurar.

72. Antes de propor, conceder, recusar alguma coisa, consultar as pessoas 
interessadas ou cujo parecer me referem, para ter mais certeza e ser-lhes 
agradável.

73. Não permitir que se dê dinheiro para a mesma coisa, sem que os Irmãos 
tenham sido prevenidos disso.

74. Quando há barulho, procurar obter o silêncio antes de dar um aviso, a fim 
de ser melhor escutado e compreendido.

75. Não condenar ninguém sem tê-lo ouvido e sem ter-me informado de 
antemão dos pontos de acusação; a justiça o exige.
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76 - Não me aproveitar de pretexto ilusório, de sutileza, de espertezas bem 
tramadas, mas dizer e fazer sempre as coisas simplesmente e com nobreza, 
então fica-se tranqüilo.

77 - Deixar sempre entrever àquele a quem advirto ou repreendo que ele não 
perdeu minha consideração.
[132] 78 - Ter o tom grave, uma atitude e um porte firmes, um modo de 
andar conveniente.

79 - Terminar a sessão na hora fixada, menos quando se tratar de um caso de 
urgência, nos Conselhos, para não cansar.

80 - Chamar algumas vezes os Irmãos em particular, por afeição.

81 - Adverti-los paternalmente por suas faltas e seus defeitos, assinalando 
algumas virtudes e boas obras.

82 - (saltado)
83 - Jamais falar, nem agir por paixão, nem por humor.

84 - Manter sempre uma postura modesta c conveniente.

85 - (saltado)

86 - Ser condescendente com as faltas de respeito e de confiança.

87 - Antes de deitar, sinal da cruz sobre a cama para pedir e dar a bênção: 
Abençoe, etc.
88 - Sempre da melhor maneira e com maior prontidão.

89 - Pronunciar clara, distinta e devotamente as orações vocais, para sustentar 
a atenção, sem cansar a devoção.

90 - Fazer de imediato, pelo menos alguma coisa, ocupação extraordinária: 
para bom exemplo.

[133] 91 - Manter-me a uma distância respeitosa, falando e escutando, para 
não constranger.

92 - Nas refeições, apresentar o alimento sem atirá-lo nos pratos.

93 - Não me desculpar de minhas faltas por uma escusa vã, mas religiosa e 
razoável, se for possível.

94 - Algumas vezes dar os avisos numa conversa .

95 - Evitar o respeito humano para não constranger a quem quer que seja; 
que cada um fique à vontade, simplesmente e naturalmente, tanto quanto 
possível.
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96 - Antes de tudo, nada fazer; depois, ver tudo em detalhe, em seguida agir, 
para bem fazer, melhor ver e aperfeiçoar.

97 - Empregar sempre os termos mais nobres e convenientes, mas fazê-lo 
com simplicidade.
98 - Não prometer levianamente, mas permitir sabiamente.

99 - Jogar de modo digno, atento e regular.
100 - Chamar em particular para não magoar.

101 - Receber com nobreza e afeto.

[134] 102 - Considerar que aqueles que eu instruo ou corrijo estão diante de 
Deus, diante de mim e diante dos Irmãos.

103 - Não fazer uma outra pergunta antes que se me tenha respondido à 
precedente, se não for para esclarecer.

104 - Invocar o Espírito Santo, consultar a Santíssima Virgem, ponderar 
diante de Deus, tomar o partido mais conveniente e o mais correto, confiar na 
Providência, rezar ao Anjo da Guarda para dirigir o resultado, preparar-se 
para tudo o que der e vier.

105 - Perguntar se aqueles acerca dos quais se diz alguma coisa foram 
advertidos, e qual foi o resultado disso.
106 - Não prestar atenção às necessidades imaginárias ou voluntárias que 
redundarão em servidão, mas ir diretamente.

107 - Sobretudo no canto, agir de tal maneira que os outros não percebam 
que se errou.
108 - Não examinar negligentemente; mas exigir que tudo seja bem feito 
segundo as regras.

[135] 109 - Poupar as advertências e as reprimendas.

110 - Comprometer aqueles que têm cargos a não se desanimarem enquanto 
encontrarem boa vontade, docilidade e submissão em seus inferiores; é 
sempre desgostoso saber que se foi denunciado ao Superior.

111 - Saúde, probidade, moralidade, piedade, razão, firmeza, devotamento; 
igualdade constante de humor e de caráter {na margem) para admitir um 
candidato aos votos.

112 - Suporta-se o que é pessoal; mas não o que se comunica relativamente à 
imoralidade.

113 - Jogar com nobreza, com simplicidade, religiosamente.
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114 - Ser difícil em receber, mas pronto em atender.

115 - Sair pela mesma porta que se entrou: o retiro.

116 - Ponderar e medir as palavras na presença de Deus, antes de as 
pronunciar: grande regra.

117 - Tomar todos os meios possíveis para ter a chave dos corações, a fim de 
conduzir as mentes.
[ 136] 118 - Tem vocação?... Tem virtudes?... É de alguma utilidade para a 
Sociedade?...

119 - Falar a propósito; falar precisamente, falar corretamente; e para isso ser 
muito circunspecto.

120 - Meninos: nome, idade, saúde, disposições, estado.

121 - Comer moderadamente, modestamente, vagarosamente, regularmente, 
religiosamente, convenientemente.

122 - Entrar nos detalhes; pôr-se ao corrente de tudo, para bem conhecer, 
organizar e governar.

123 - Não esquecer que não posso ter um bom pensamento, dizer uma boa 
palavra, formar um bom projeto, executar uma boa resolução, ser bem 
sucedido num empreendimento, corrigir um defeito, praticar uma virtude, 
reparar uma falta, cumprir um dever, sem o socorro da graça de Deus todo- 
poderoso e misericordioso que se comunica a nós pela oração e os 
sacramentos.

[ 137] 124 - Memória infiel, espírito limitado, vontade fraca, juízo falso, vista 
perturbada, membros inábeis, palavra embaraçada, corpo delicado, alma 
pusilânime

125 - Instrução sólida, conhecimento variado, sentimentos generosos, usos 
das conveniências.

126 - Fazer todo meu possível para não ser um peso, nem incômodo, para não 
fazer sofrer, nem esperar.

127 - Eu me divirto com bagatelas, eu me inquieto com minúcias, eu 
negligencio o essencial: eu deixo o Criador para rastejar em direção das 
criaturas! Ai de mim !

128 - A polidez se resume no desejo de se mostrar agradável a todas as 
pessoas; chega-se a isso facilmente quando se sabe respeitar seus superiores, 
se fazer estimar pelos seus iguais e amar seus inferiores.
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129 - A polidez baseada na moral nos proporciona a consideração de nossos 
semelhantes e nos ajuda a preencher uma parte da missão que Deus nos 
confiou sobre a terra.

[13 8] 130 - Não interromper aquele que fala; esperar modestamente que ele 
tenha terminado para responder e me explicar convenientemente.

131 - Retribuir sempre a saudação por humildade e por afeição; é um dever; 
faço-o bem ?

132 - Se faltar saúde, submissão, fidelidade, moralidade: não admitir nem 
guardar noviço.

133 - Sem método, nem presença de espírito; mais a gente se apressa, menos a 
gente avança: grande assunto para reflexão.

134 - Ir devagar, rezar muito, agir de acordo para dar base e dirigir 
solidamente o Instituto.

135 - Rezar, consultar Deus, fazer o que está atualmente em meu poder, pedir 
o que ainda eu não posso.

136 - Sustentar a autoridade e a dignidade do Diretor Geral.

137 - Força e energia nas menores palavras e nas ações ordinárias para 
contrair o hábito.

138 - Meios de entreter a união, com a punição e a devoção, pelas 
humilhações.

[13 9] 139 - Não levar a mão ao rosto sem necessidade, nem remexer o corpo 
facilmente demais.

140 - Com as pessoas de outro sexo, não se sentar, nem olhar no rosto; ser 
breve, grave c reservado.

141 - Quando o canto não vai, parar e recomeçar, ou mudar o tom, de acordo 
com a necessidade e as circunstâncias.

142 - Pensar e agir, em público e em particular, segundo a santidade e a 
sublimidade de minha vocação e de minha posição, como devendo prestar 
conta dela.

143 - Ocupar-me sem cessar de formar, de reformar, de aperfeiçoar e de 
mandar executar planos, desígnios, projetos para o bem da Sociedade.

144 - Desejando bom-dia e feliz ano-novo, dizer algumas palavras agradáveis 
e edificantes.

145 - Cantar devotamente, sem desleixo, nem ostentação.
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146 - Quando o canto não estiver bem executado, parar e recomeçar ou 
mudar, se for preciso (141).
[14 0] 147 - Prestar conta exata diante de Deus, ao meio-dia e à tarde, de tudo 
o que fiz ou deveria ter feito para o bem da Sociedade.
148 - Ser firme numa determinação, quando não há ofensa a Deus, nem 
prejuízo para a Sociedade e que pode resultar disso um bem.
149 - Alcançar todos os dias algumas vitórias sobre a timidez e a indecisão.
150 - Examinar a respeito dos pecados capitais intimamente.
151 - Habituar-me a não perder um minuto e a ter uma vontade firme nas 
pequenas coisas.
152 - Não me apressar em dizer meu parecer. Mas escutar as razões daquele 
que quer se justificar, ponderar e comparar o que foi dito, o que é feito, para 
julgar.
153 - Tartaruga no Conselho, cervo na ação.
154 - Propor-me a ser sempre muito expedito.
[14 1] 155 - Sabedoria, Ciência, Saúde, sobretudo Santidade.
156 - Temperamento nervoso, linfático, bilioso, sensibilidade, inércia, doçura, 
perseverança, firmeza.
157 - Manter-me continuamente em exercício para uma vida ativa cujos 
elementos todos estejam preenchidos e utilmente empregados.
158 - Rezar assiduamente; agir fortemente; fazer executar prontamente.
159 - Determinar à tarde os negócios que devo tratar e entreter-me com Deus 
na manhã seguinte.
160 - Escrever de manhã; à tarde, leitura.
161 - Não recear repreender os que não temem faltar, nem de penalizar os 
que penalizam os outros.
162 - Estudar as doenças espirituais e corporais com os remédios que lhe são 
próprios: o regime alimentar, as Regras.
163 - Não me inquietar com as coisas duvidosas; mas jamais consentir num 
pecado certo, seja qual for.
[14 2] 164 - Recolher-me e fazer os atos preparatórios antes da Direção, como 
para a Meditação
165 - Apresentar-me sempre duma maneira conveniente, para inspirar um 
respeito afetuoso e uma confiança discreta.
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166 - (N.° saltado)
167 - Antes de tratar com os outros sobre coisas espirituais, começar a 
ocupar-me delas com Deus na Meditação.
168 - Exigir uma exata prestação de contas de todas as ações, direções, 
diligências, visitas, cartas dos Irmãos Assistentes, etc... para estar bem ao 
corrente da administração; conservar a autoridade divina pelo exercício diário 
que disso devo fazer para o bem.
169 - Saber distinguir o que é direção ou simples conversa no que me é 
comunicado para poder agir.
170 - Falar, responder, mandar duma maneira precisa e absoluta, quando as 
circunstâncias o exigirem.
171 - Ver muito, escutar muito dá prudência.
172 - Fazer valer as razões que podem justificar uma conduta para o bem da 
Sociedade e a satisfação daqueles que se interessam nisso, no Governo.
[14 3] 173 - Fazer o trabalho alegremente, simplesmente, fortemente, e 
constantemente sob a direção de Maria, nossa Primeira Superiora.
174 - Beijar o chão tantas vezes quantas se faltar ao silêncio ou se falar alto 
demais, durante o dia.
175 - Espírito interior, submissão, regularidade em tudo.
176 - Admitir apenas candidatos piedosos e laboriosos no Instituto.
177 - A feliz mistura do sal da sabedoria com a ação da penitência e o óleo da 
doçura, faz boa salada espiritual.
178 - Para ser um bom professor, são necessários três SSS: Sabedoria, Ciência 
{Science, em francês), Saúde fP Dumas, pároco de Boulieu, amigo do P. 
Champagnat).
179 - Fazer genuflexões na proporção das distrações entretidas durante os 
exercícios de piedade (Vida dos Padres).
180 - Falar pouco, bem, baixo, breve, com bondade, com franqueza.
181 - Examinar em Deus, conferir com interesse, agir como tendo autoridade 
de Nosso Senhor para o bem da Comunidade.
182 - Conseguir todos os dias algumas vitórias sobre a perplexidade, por uma 
forte e sábia determinação.
[144] 183 - Não remexer sem necessidade a cabeça, os olhos, nem o corpo, 
sobretudo durante os exercícios de piedade, por respeito, humildade e 
devoção.
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184 - Não agir ostensivamente por uma simples informação e nada alterar sem 
ter previamente tomado medidas para bem saber e conhecer as coisas, a fim 
de apenas decidir depois de madura deliberação e exame sério.
185 - Acostumar-me às privações, às mortificações e às ações necessárias para 
manter a dignidade, a gravidade e a santidade de minha vocação.
186 - Beijar o chão antes de deitar-me, como penitência pelas faltas cometidas 
durante o dia e em união a Nosso Senhor sucumbindo sob o peso da cruz e 
subindo ao Calvário para ali ser crucificado e morrer para a nossa salvação.
187 - Ver tudo, dissimular muito, punir pouco.
188 - Firmeza, igualdade, uniformidade, orações, organizações, palavras: 
grandes temas de reflexão para um Superior.
[145] 189 - Estar sempre presente à ação presente, sem se preocupar, sem 
necessidade, do que quer que seja, sem que ela seja bem acabada (Rodríguez).
190 - Aproveitar do passado para regrar o futuro.
191 - Levar muito em consideração tudo o que concerne aos votos, depois à 
observância das Regras, em seguida à manutenção dos usos da Sociedade.
192 - Não se deixar impressionar, inquietar, nem perturbar pelas palavras ou 
ações que escapam à fraqueza humana e que apenas serviríam para confundir 
as coisas.
193 - Ser afável sem fraqueza, firme sem dureza.
194 - Emprego do tempo: meditar, ler, escrever, conversar.
195 - Humildade, piedade no interior, silêncio, caridade no exterior: matéria 
de exame e de exercício para mim e para os outros.
196 - E preciso respeitar o silêncio para que os outros também o respeitem.
197 - Exigir que os Irmãos subalternos obedeçam aos Irmãos Diretores, e 
estes aos Superiores, de acordo com a Regra.
198 - Virtude: excelência, necessidade, vantagem. Pontos de meditação e de 
instrução a desenvolver.
[146] 199 - Aplicar-me a praticar a virtude própria da ação presente, seguindo 
a matéria do exame particular, e fazê-lo com intenção e atenção sempre mais 
perfeita para tirar disso mais fruto, segundo a vontade de Deus.
200 - Propor-me obter a graça de praticar a virtude e adquirir os méritos 
próprios de cada uma de minhas ações, segundo os desígnios da Providência.
201 - Sabedoria nos pensamentos, nas palavras, nas ações, nos desígnios e nas 
obras.
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202 - Pedir muito e com muita insistência.
203 - Fazer todas as minhas comunhões como a primeira ou a última de 
minha vida.
204 - Ser firme para obter o objetivo, e suave nos meios para alcançá-lo. 
Attingens fortiler, disponens suaviter. Parecer temível sem ser duro, inflexível 
sem ser violento. Ter o ar de um juiz e o coração de um pai.
[147] 205 - Exigir o silêncio, a ocupação, a regularidade na casa e alhures.
206 - Deveria deter-me somente quando tenho certeza de que há pecado; e 
detenho-me ordinariamente no temor de que poderia haver pecado: causa de 
incômodas hesitações.
207 - Antes de'avisar ou de repreender, dizer ainda mais forte do fundo do 
coração do que da boca: Meu Deus, eu amo esse Irmão. Que tudo seja cozido 
no fogo da caridade e confeitado com o açúcar da doçura, para disso tirar a 
crueza ou amargura (S. Francisco de Sales).
208 - Conhecer bem, examinar bem as coisas e pedir os detalhes necessários 
antes de sentenciar e decidir.
209 - Não há pior vício de governo que a precipitação depois da timidez e da 
irresolução.
2101 - A primeira condição para reformar, é, antes de tudo, pacificar. Somente 
quando o solo estiver consolidado é que se pode trabalhar no edifício sem se 
expor a destruí-lo. Somente quando a obra de pacificação estiver completa é 
que de pode derramar sobre as chagas o óleo que, antes, só serviria para 
alimentar o fogo.
2102 - Piedade para com Deus; compaixão para com o próximo; pureza 
consigo mesmo.
[148] 211 - Quando a gente relaxa, quando não observa as Regras, as 
Constituições, a gente se coloca sobre o terreno movediço das concessões e 
afunda logo.
212 - Para bem conhecer um fato, examinar como se produziu, quem o 
produziu, a favor de quem ou contra quem foi produzido, quem foi o 
espectador: isto é, ouvir bem a acusação, o acusado e a testemunha.
213 - Saudar recebendo, encontrando, deixando, com humildade, caridade e 
cordialidade, segundo a Regra, as conveniências e a civilidade; isso entretém o 
bom relacionamento, o espírito de família.
214 - Não ser o primeiro a dirigir a palavra a um eclesiástico ou a toda pessoa 
respeitável, em viagem ou em viatura, para se informar donde vem, aonde vai, 
o que faz e donde ele é.
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215 - A um outro que lhe é superior, comunicar sempre, em termos bem 
respeitosos, os recados que se acaba de fazer por alguém..
216 - Dizer sempre algumas palavras de edificação àqueles que vêm me ver ou 
consultar, para levá-los ao amor de Deus e à prática das virtudes religiosas.

217 - Suspender honesta e respeitosamente uma oração ou um exercício 
quando as circunstâncias o exigem.
[149] 218 - Comer menos e mastigar melhor para bem digerir e ter saúde: eis 
um bom regime para curar ou prevenir as doenças.
219 - A ninguém condenar sem tê-lo ouvido previamente e sem conhecer bem 
o que fez. (João 7; Atos 25).
220 - Nada empreender sem previamente ter bem considerado as 
conseqüências (Apólogo oriental); desse modo, evitam-se muitos equívocos.
221 - Modéstia, simplicidade e respeito para com o Reverendo Padre 
Superior, chamando-o, segundo a Regra: Meu Reverendo Padre. Os 
Assistentes: Meu Caro Irmão, assim como os outros Irmãos. Os Noviços c os 
Postulantes: Meu Filho (22 de julho de 1860, Capítulo Geral).

222 - Propor-me participar de modo especial na santidade e nos méritos dos 
Irmãos, prestando-lhes serviço, pensando que são ou serão talvez bem mais 
santos que eu, adquirirão mais méritos e glória no céu.

223 - Quando se está mal, é preciso pensar que se poderá ficar melhor, e que 
tantos outros estão pior. Quando se está bem, é preciso esperar a ficar mal, 
porque, sob o firmamento, tudo não passa de mudança.
224 - Quando alguém vem me ver, pensar que Deus tem algum desígnio 
particular sobre ele e sobre mim nessa visita.
225 - Falar em voz baixa na direção; e a meia voz quando se conversa.

[150] 226 - Ajoelhar-me de tempos em tempos para me ronovar na presença 
de Deus (Bourdon, O Homem Interior, 3.a parte, C. 5).

227 - Depois de uma falta, pedir a Deus uma penitência e aceitar de antemão 
tudo o que lhe aprouver enviar-me por isso.
228 - Quando eu tiver dado uma forte repreensão ou uma penitência a um 
Irmão, devo dizer a mim mesmo: esse Irmão corrigir-se-á, se corrige, já se 
corrigiu. E eu, eu fico sempre com meus defeitos, minhas faltas e minhas 
imperfeições.
229 - Com que respeito, com que amor, com que cuidado Maria e José não 
trataram o Menino Jesus! Belo modelo para um Superior, um Diretor, um 
Professor!
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230 - Habituar-se a dizer àquele que falta com um Funcionário subalterno: 
Você me tem ....  na pessoa do Irmão N... a quem fez tal coisa, e que me 
representa em suas funções. Ele participa da autoridade do Superior e deve 
conservá-la intacta.
230 - Dar uma grande autoridade aos Funcionários, mandando-lhes fazer 
tudo o que comporte o emprego deles: dar avisos, repreensões, permissões, 
penitências, etc., depois de me ter previamente concertado com eles para agir 
sempre com prudência e discrição e não se comprometer.
[151] 231 - Quando alguém me faz um relato, guardar sempre uma orelha 
para a acusação e ter suas reservas a respeito de um e de outro, escutando-os 
tranquilamente.
232 - Para bem mandar nos outros, é preciso mandar em si mesmo. A gente 
obedece de boa vontade àquele que se controla bem.
233 - Perguntava-se a Newton como ele tinha feito para descobrir o sistema 
da atração. E pensando sempre nisso, respondeu ele. O espírito de reflexão é 
a alma de um bom governo.
234 - As fontes da eficácia do zelo são a piedade, a autoridade e a caridade. 
Todo Superior deve tê-las, conservá-las e aumentá-las.
235 - Algumas vezes a malícia mascara-se de zelo, e o zelo parece malícia. 
Importa, pois, agir com circunspecção, primeiro não desprezando os 
acusadores e não condenando os acusados; mas examinando com todo a 
calma para não comprometer a prudência, deixando os culpáveis impunes, 
nem a justiça, punindo os inocentes.
236 - Entre iguais, diz S. Francisco de Sales, é preciso igualmente ser livre e 
respeitoso. Mas com os Superiores, é preciso ser mais respeitoso do que livre.
[152] 237 - Ir de tempos em tempos dizer aos doentes algumas palavras de 
piedade e lhes contar algumas histórias edificantes para aliviá-los.
238 - Com um bom Eu quero! Eu rezo! Eu obedeço! E-se mais forte que uma 
máquina a vapor, para e contra tudo.
239 - Governar é prever. Examinar o presente, lembrar-se do passado, para 
regrar o futuro.
240 - Eu vou a passo de tartaruga, mas vou sempre para a frente e me 
empenho em andar direito. Eu sou tartaruga, mas não caranguejo.
241 - Vou com calma e me sinto bem. Quantos negócios o tempo arruma! E 
um grande médico, um bom conselheiro e um agente poderoso.
242 - Rezar, sofrer, amar e servir Deus e o próximo, eis a via da santidade e da 
perfeição.
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243 - Viver de tal maneira que se possa dizer com verdade: Irmão....só teme o 
pecado; aliás, ele está disposto a tudo.

244 - A gente se torna sempre mais razoável, quando sempre age conforme a 
razão, e se torna sempre mais virtuosa à medida que age mais virtuosamente.

245 - Oferecer a Deus meu estado de sofrimentos espirituais e corporais [153] 
(representando-me os Mártires na prisão ou sobre o cavalete), a fim de que 
esse estado me sirva, segundo as vistas da Providência, para o cumprimento 
de todos os meus deveres para com Deus, para com o próximo e para comigo 
mesmo.

246 - Onde estão os homens que se vêem e que se julgam tais quais são? Que 
vossa conduta seja tal que possais submetê-la ao exame de vossos amigos e 
inimigos.

247 - Não esquecer as últimas palavras de Sua Santidade Pio IX, em minha 
audiência de despedida: E bem necessário estar sempre unido ao Centro.

248 - Entreter-se diante de Deus na 2.a pessoa, antes que na 3.“, por exemplo: 
Meu Deus, vós me vedes, em lugar de dizer: Deus me vê.

249 - No exercício da direção espiritual, representar-me nosso Santo Padre o 
Papa Pio IX, cm suas audiências particulares: que modéstia! que gravidade! 
que graciosa majestade! que irradiante santidade! que nobre afabilidade!

250 - Um grande meio exterior para formar os Irmãos e obter a ordem e a 
disciplina numa Casa é a exatidão e o silêncio; então tudo marcha em 
uníssono.

251 - Quando se está obcecado por distrações na Meditação, pode-se: l.° 
repetir os atos da oração da manhã; 2.° ler um livro piedoso; 3.° [154] 
examinar sua conduta e suas disposições; 4.° recitar os terços de atos, de 
festas, etc. ; 5.° manter-se simplesmente diante de Deus como o soldado de 
sentinela.

252 - Antes e durante cada ação, dizer de tempos cm tempos: Meu Deus, é 
para Vós e diante de Vós que eu N.... Dignai-vos abençoar-me a fim de que 
em tudo eu faça sempre a vossa Santa Vontade.

253 - Examinar e corrigir suas faltas, considerar e imitar as virtudes de seus 
Irmãos, procurar contentar e glorificar Deus em tudo: eis a via da perfeição.

254 - A união, a paciência, a oração, a confiança, fazem a força das 
comunidades e lhes assegura a vitória.

255 - Haveria muito para ler, dizer, escrever; eu não posso ler, falar e escrever 
muito, mas o Senhor pode suprir isso; que sua vontade seja feita!
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256 - É preciso que os Superiores amem os inferiores e procurem ser amados 
por eles. Os Superiores podem humilhar-se, mas devem honrar sua dignidade, 
e isso para a glória de Deus e a salvação do próximo.

257 - E preciso ser firme, severo nos princípios, mas bom, indulgente na 
prática, compadecendo-se de todas as misérias físicas [155] e morais do 
próximo, procurando curá-las ou suavizá-las.

258 - Faça o bem e nada tema (provérbio inglês).

259 - Convencei, se for possível, confundi, se for necessário, mas nunca 
irriteis (o bispo Daniel ao bispo Bonifácio, século VII, Henrion).

260 - No faleis mais do passado, quando não há mais remédio, mas pensai no 
presente e providenciai para o futuro.

261 - Quando se está melindrado, é preciso fazer como as plantas aromáticas 
que espalham tanto mais odor quanto mais estão machucadas.

262 - O bem não faz ruído, e o ruído não faz bem.
263 - O bom conselho deve ser recebido, temperado com fel e também 
confeitado com mel (São Francisco de Sales, Vida por M. Hamon, L3, C.4, T.I, 
425).
264 - É preciso saber agüentar-se em suas próprias abjeções, e suportar 
tranqüilamente os outros em suas imperfeições (Id.Ibid, T.2, L.7, C.18, p.506).

265 - S. Hugo, abade de Cluny, costumava dizer que os Mosteiros não são 
desonrados pelas faltas dos monges, mas pela impunidade deles.

266 - Os sentimentos de moderação são próprios de um governo forte e de 
uma administração paternal.

[156] 267 - Aprender a falar convenientemente de tudo o que é conveniente a 
todos aqueles com quem falamos e a agir da mesma maneira com todos 
durante as recreações e as conversas. E nisso que a gente se forma e forma os 
outros.

268 - Aprender bem, aprofundar, explicar e desenvolver as definições e as 
palavras que as compõem para bem captar e fazer compreender as coisas.

269 - Que todas as Casas ofereçam o exemplo da família, da regularidade e do 
silêncio.

270 - Procure retribuir um procedimento inconveniente por um melhor 
(Carta duma Religiosa a seu irmão Religioso).

271 - Escutar como mestre, falar como pai, decidir como juiz, eis a audiência 
de um bom Superior.
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272 - Escutar um conselho como amigo, examiná-lo como juiz e executá-lo 
como mestre (Planchard, Escola de Costumes), eis a sabedoria.

273 - Temer a Deus e cumprir todos os deveres da religião, amar todos os 
homens e não temer ninguém, receber os bens e os males com uma igual 
tranquilidade de alma, eis a fonte da verdadeira felicidade neste mundo e da 
eterna no outro.

[157] 274 - Na morte de seus próximos, o cristão, o Religioso, diz com pesar: 
Adeus! e com confiança: Até breve!

275 - Condescendência, Dignidade, Prudência, Firmeza, Vigilância, Piedade: 
virtudes de um Superior.

276 - Pode-se ser grande em virtude sem o ser em dignidade, e grande em 
dignidade sem o ser em virtude (Crasset, Considerações, 24 de junho).

2211 - O saber esclarece, a caridade engrandece, a piedade fecunda as obras de 
zelo.

278 - E preferível prevenir que punir. Os governos vigilantes e firmes são os 
que têm menos a punir, porque previnem muitos males.

279 - E preciso saber aliar a piedade ao dever, a bondade à firmeza, a pobreza 
à limpeza, a complacência à ordem, a abundância à economia.

280 - E preciso que uma amável alegria esteja unida a uma encantadora 
simplicidade e uma ardente piedade a uma constante regularidade.
281 - É preciso que haja um lugar para cada coisa, e que cada coisa esteja em 
seu lugar; que haja um emprego para cada um, e que cada um preencha seu 
emprego; então uma Casa vai bem.

[158] 282 - Em todas as suas obras, Deus chega a seu objetivo com força e 
com doçura por vias simples e leis gerais (Dom Versailles).

283 - Para um bom governo, é preciso uma inteligência superior que dirija, 
uma vontade firme que decida e uma mão vigorosa que execute.

284 - A modéstia é a mártir e o ornamento do corpo e dos sentidos; é um 
exercício contínuo de mortificação e de respeito.
285 - Nunca se deve desprezar ninguém; há ocasiões que um urinol é mais 
necessário e presta mais serviço que um vaso de flores.

286 - Para todo exercício, conversa ou sermão, convidem sempre o Sr. Breve - 
Bom e nunca tolerem o Sr. Longo-Demais.

287 - Acreditar facilmente demais, é leviandade de espírito. Prometer 
facilmente demais, é perder sua liberdade. Conceder sem consideração, é 
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preparar o arrependimento. Resolver sem deliberação, é expor-se ao engano 
(P. Luís de Granada, Guia dos Pecadores, L.2, C. 13,§ 9).

288 - Singularizar-se serve apenas para se fazer passar por esquisito.

289 - A própria delicadeza ofende, quando se faz notar demais.

290 - Falar a propósito vale mais do que falar eloqüentemente.

[159] 291 - Para ser amado é preciso amar, e para ser respeitado é preciso 
respeitar os outros.
292 - O homem de bem não tem outra regra para suas ações que sua 
consciência.

292 - Alguns seriam sábios, se não acreditassem de o ser.
293 - Quando a gente se apressa demais para ter o melhor, prejudica-se 
algumas vezes o bom. O que faz dizer que o melhor é, às vezes, inimigo do 
bom. Muitas vezes é bom tolerar um mal menor para evitar um maior.

294 - Se a liga for apertada demais, ela prejudica a perna e impede a 
circulação do sangue. Se ela não o for bastante, a meia desliza e cai nos pés. 
Acontece o mesmo com a disciplina de uma Casa.

295 - Governar é aproveitar da experiência adquirida e prever as necessidades 
do futuro (Napoleão III).
295 - E preciso misturar os avisos, as repreensões e as penitências na sua 
oração como se mistura a salada com sal, óleo e vinagre.

296 - Coloquem-se sempre no lugar do próximo e coloquem-no no lugar de 
vocês, e julgarão bem (S. Francisco de Sales).

[160] 297 - Nenhuma palavra contra o próximo deve ser acreditada antes de 
ser provada, e ela apenas pode ser provada pelo exame e escuta das partes (S. 
Francisco de Sales, Vida, L. 6, C. 3, T. 2, p. 146).

298 - Divertir-se em procurar os defeitos dos outros, é sinal de que a gente 
pouco se ocupa com os próprios (ibid. L. 1, C. 9, p. 404).

299 - A razão revestida de doçura, tem mais força e brilho. Mas revestida de 
cólera, ela perde seu brilho e sua força (ibid. C. 10).

300 - Nada se ganha tomando as coisas asperamente. Aquele que se incomoda 
torna sua causa suspeita {ibid. p. 411-412).

301 - Como sou o último a se ocupar dos outros, não há ninguém que queira 
fazer ainda menos, (ibid.).

302 - Se a gente tirasse do mundo a maledicência, cortar-se-ia a maior parte 
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do pecados. Se uma falta tivesse cem rostos, seria necessário olhá-la sempre 
pelo mais bonito (ibid. p. 402).
303 - Não há ninguém que respeitemos mais e que receemos tanto ofender 
como aquele que amamos cordialmente (S. Francisco de Sales, Vida, L. 7, C. 
11, T. 2, p. 411).

[161] 304 - Nas coisas duvidosas, é preferível deixar-se vencer, cedendo com 
doçura, que vencer, discutindo com obstinação ( S. Gregário Nazianzeno, 
Hamon, Vida de S. Francisco de Sales, L. 7, C. !3, p. 462).

304 - O silêncio é a água que extingue a calúnia; a réplica é o óleo da lâmpada 
que a fomenta (S. Francisco de Sales, L. 7, C. 14, p. 476).

305 - Algumas vezes é bom regrar sua conduta pela máxima enunciada nos 
Provérbios: Ganhar tempo é ganhar tudo. Todas as coisas têm seu tempo e 
seus momentos favoráveis (Ecl. 8).
306 - Ralhando, desgosta-se muitas vezes mais do que se encoraja. E preciso 
censurar as faltas com firmeza, sem faltar ao respeito devido à dignidade; 
procurar corrigir o culpado e não mortificá-lo, então ele estima, agradece e 
ama ainda mais {Escola de Costumes, 5 23).
307 - Não se corrige o orgulho humilhando-o com a força; o réptil enrosca-se 
no pé que o esmaga (ibid.).

308 - O desprezo afasta os corações, a estima os concilia (ibid).

309 - Não se deve julgar pelas aparências, porque a casca de uma árvore é 
bem diferente de sua seiva e de seu fruto (P. Antônio, eremita perto de Veneza, 
Vida de Santo Inácio, L. 2, C. 10).

[162] 310-0 tempo conserva pouco aquilo que se faz sem ele. Tomem, pois, 
o tempo de refletir para se determinarem a agir.
311 - Quando tiver ouvido tudo, julgue, mas não tenha de antemão nenhuma 
prevenção (Demóstenes).

312 - E preciso falar pouco e escutar muito, falar a um só como se todo o 
mundo devesse ouvir o que se diz (Santo Inácio).
313 - Quando os Irmãos se obstinam a raciocinar sem razão, o melhor é 
recolher-se, rezar e nada dizer, ocupando-se com outra coisa, de acordo com 
as circunstâncias.
314 - E preciso apressar-se sem parecer apressado e escutar os outros sem se 
fatigar.

315 - E preciso amar os que a gente instrui, para lhes dizer a verdade com 
fruto.
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316 - Condenar antes de ter ouvido a parte, é ser mau. A gente acredita mais 
no mal do que no bem (Menandro, Boiste, Dicionário).

317 - Nada chama tanto a confiança do que a confiança. E preciso que cada 
um, ao abrigo da benevolência inesgotável do Superior, ache nele uma 
afinidade, um socorro, uma luz e uma força.

[163] 318 - Quem não respeita a Deus não será respeitado. Quem não ama a 
Deus, não será amado. Quem não obedece a Deus, não será obedecido.

319 - Toda paixão prejudica a retidão do juízo e tira o poder de dar ou 
receber um bom conselho. O homem apaixonado vê sempre os objetos 
maiores ou menores do que eles são na realidade (Santo Tomás).

320 - Em todos os julgamentos, é preciso que a razão seja nossa lei, e a 
vontade de Deus nossa tocha ardente. Nada fortalece os empreendimentos 
como tomar a peito apenas a justiça e a verdade (Vida do Cura d’Ars, L. 4, C. 
12, T. 2, p. 361).

321 - Avançar sempre! Recuar jamais! (Divisa bretã).

322 - As coisas pelas quais temos um gosto natural ordinariamente são bem 
sucedidas, mas aquelas que a gente faz à força, raramente se saem bem (S. 
Gregário de Nazianzeno, S. Jure, Conhecimento, Amor de Jesus Cristo, L. 3, C. 
14, § 4).

323 - A pura natureza quer somente o necessário, a razão quer o útil, o gosto 
quer o agradável, a paixão procura o supérfluo (Salvien, Dicionário Boiste).

324 - Arrazoar com loucos é apresentar a luz a cegos. Ora, o orgulho e a 
vaidade de um homem estão exatamente em razão direta de sua ignorância e 
nulidade (ihid. Razão).

325 - Temos todos na cabeça algumas cordas desafinadas, e não raciocinamos 
mais quando elas ressoam (ihid. Raciocinar).

[164] 326 - A verdadeira prudência emprega todos os meios humanos como 
se nada tivesse a esperar de Deus e põe sua confiança em Deus como se nada 
tivesse a esperar dos meios humanos.

327 - E difícil encontrar duas pessoas com quem não tenhamos que 
diversificar o entretenimento e mudar as chaves para conquistar-lhes o 
coração.

328 - Não se pode repetir bastante o que nunca se sabe bastante.

Nunquam satis dicitur quod nunquam satis discitur (São Francisco de Sales).

329 - O despotismo de opinião anuncia a estreiteza de espírito.
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330 - O homem prevenido de paixão sempre fala das coisas de modo 
diferente do que são (Graciano, jesuíta).
331- Quero comportar-me humilde, cordial e respeitosamente para com todas 
as pessoas (L.V.P.J. Crisóstomo, Boudon, O homem interior, 3 P, C. 9, p. 3 (3).

332-0 presente é um ser com duas faces que olha o passado e o futuro.

333 - Levantar-se cedo, deitar-se cedo dão ao homem sabedoria, riqueza e 
saúde (Westley).
334 - O ar e o pão são os dois primeiros alimentos do homem; que sejam, 
portanto, sempre que possível, de boa qualidade.
335 - Os remédios que a arte emprega só têm a virtude que Deus lhes dá.

336 - Nada convida à confiança como a confiança (Vida, Alacs 12).

[165] 337 - A perfeita exatidão dos que estão encarregados da conduta dos 
outros lhes dá direito de exigir uma quase semelhante de seus subalternos. 
Praesint ut prosint (Espiritualidade de São Vicente de Paulo, C. 8).

338 - Uma comunidade que observa exatamente o silêncio é exatamente fiel 
ao resto de suas Constituições. Ao contrário, aquela onde a gente fala à 
vontade, não observa ordinariamente nem regra, nem ordem (São Vicente de 
Paulo, ibid. C. 24).
339 - E o cúmulo da sabedoria conduzir bem os outros e deixar-se conduzir a 
si mesmo (Cassiano, Solitário do Egito, L. 5, C. 32, p. 262).

340 - Se você se tornar agradável a Deus pela caridade, nada lhe faltará (S. 
Eutímio, Vida dos Padres, L. 7, C. 13, T. 5, p. 372).
341 - Em tudo exatidão, generosidade, perseverança.
342 - Cometer uma falta é miséria humana, mas repará-la é grandeza de alma, 
é virtude, é próprio de um homem de coração, de um santo (Irmão Pascal, 
Assistente).

(Seguem 21 páginas em branco, numeradas de 166 a 186, mas as páginas 185 e 
186 são repetidas.)

[185] A fé do bom Cura d’Ars foi toda a sua ciência; seu livro foi N. S. J. C. 
E nEle que procurava a sabedoria; meditava sua paixão e sua morte. Foi na 
oração, de joelhos aos pés do divino Mestre, foi na presença dos santos 
tabernáculos, antes que nos livros e na escola dos sábios, que tudo aprendeu. 
Essa luz, que vem do céu e que Deus derrama na alma pelo dom e influência 
de sua graça, é sem comparação mais nobre e mais excelente do que aquela 
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que se adquire pelo trabalho pelos esforços do espírito humano (Vida, L. 4, C. 
14, T. 2, p. 410- Imit. de J. C., L. 3, C. 31).

Padre Vianney apreciava e saboreava nos outros os dons da ciência e da 
eloqüência; bendizia a Deus que, para sua glória, concede ao homem tão 
belos privilégios. Mas, disso ele mesmo não se aproveitava e nem se fazia 
escrúpulos de ultrajar a gramática e a sintaxe em seus discursos. Isso não 
impedia que essa linguagem simples e incorreta penetrasse nas almas, 
esclarecendo-as e convertendo-as. Porque sabia pôr as verdades ao alcance de 
todas as inteligências, revestindo-as de uma linguagem familiar; ele enternecia 
pela simplicidade e arrebatava pela doutrina (ibid.).

O Santo Cura d’Ars dava muito lugar em seu ensinamento às 
comparações e às imagens. À maneira de N. S., ele tomava os acontecimentos 
mais conhecidos, os fatos mais vulgares, os incidentes que se produzem sob os 
olhos para as representações da vida espiritual e disso fazia o tema de sua 
instruções.
[186] Santo Afonso de Ligório nunca deixava de interromper qualquer 
conversa para recitar a Ave-Maria cada vez que a hora tocava. Uma simples 
Ave-Maria, dizia, vale mais do que o mundo inteiro (Rosário de Maria, 21 de 
outubro de 1871).

Santa Joana Francisca de Chantal, ao enviuvar, não fez mais visitas e 
apenas recebia as que a caridade e a boa educação não lhe permitiam que 
dispensasse.

A Paixão de J. C. era um entretenimento sobre o qual o Cura d’Ars 
retornava sem cessar com muito sentimento e uma abundância de lágrimas 
inesgotáveis. Assistia e fazia que seu auditório assistisse a todas as cenas da 
Via dolorosa e do Calvário. Entrava em detalhes infinitos e de precisão 
maravilhosa. Contemplava com seus olhos o Mestre crucificado, contava suas 
chagas cruéis, via escorrer o sangue divino, ao qual misturava suas lágrimas. 
"Em Deus, não há passado. A Paixão de seu Filho está sempre presente diante 
de seus olhos, e quando ele se digna entreabrir o véu do tempo que a esconde, 
logo ela nos aparece tal qual aconteceu em Jerusalém". O discurso que 
começava pelo relato da Paixão de N. S. terminava com o quadro dos 
sofrimentos dos Santos; parecia que fosse a própria história (Vida, L. 4, C. 14, 
T 2, p. 454).

Um dia de festa da Apresentação de N. S., o Santo Cura d’Ars dizia: 
“ Femos meditado sobre o amor de que era devorado o coração do ancião Simeão 
durante seu êxtase quando ele tinha o Menino

Jesus em [187] seus braços! ...Mas nós, meus Irmãos, não somos mais 
felizes? Simeão não o pode guardar a não ser por um instante, e nós o temos 
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sempre! Ele não vem apenas em nossos braços, mas em nosso coração! Ó 
homem, como tu és feliz! Mas não compreendes tua felicidade! Este Deus dá-se 
a ti! Todo para ti! Não faz senão um contigo!" (Vida, L. 4, C. lã).

Explicando um dia o arrebatamento dos Apóstolos sobre o Tabor e esse 
mistério despertando nele a idéia da felicidade da alma chamada a gozar da 
santa humanidade de N. S., na clara visão do céu, exclamou num doce 
transporte: "Nós o veremos! Nós veremos Deus! Nós o veremos tal qual Ele é... 
face a face". E durante um quarto de hora não cessou de repetir com lágrimas 
nos olhos: “Nós o veremos !” (Ibid. T. 2, p. 463).

Uma outra vez, havia tomado como assunto de sua instrução o juízo 
final e, detendo-se de repente sobre os termos da terrível sentença: “Ide, 
malditos!”, prorrompeu em lágrimas, em gemidos, em soluços e só podia 
repetir: “Malditos de Deus... Ah! Que infelicidade horrível!’’. O auditório 
ficava aterrorizado...

Santo Agostinho alegrava-se quando via alguém bem comportado, bem 
piedoso. “Pelo menos, dizia, eis um que indeniza o bom Deus pelo meu pouco 
amor!" (Idem, c. 15, p. 475).

Não se tem muita dificuldade em ser amável, quando a gente não ama 
demais a si mesmo. A amabilidade do caráter e a doçura das maneiras se 
confundem com a abnegação e o sacrifício. Elas são a flor da humildade.

[188] O Padre Vianney possuía todas as previdências e todas as delicadezas 
do coração, ele tinha, não a delicadeza fria e maneirosa das pessoas do 
mundo, mas esta delicadeza toda temperada de caridade, de cordialidade, de 
sinceridade que deixa cada um à vontade. Sua fórmula, saudando seus 
visitantes, era sempre: Eu lhe apresento meus respeitos. Uma alegria doce e 
franca, um amável abandono presidia todas as suas relações íntimas, mas o 
respeito estava sempre lá para temperar os ímpetos. A simplicidade o revestia 
da cabeça aos pés, com seus encantos poderosos, de maneira que tudo nele, 
até seu silêncio e sua inação, respiravam alguma coisa de celeste que 
expulsava o mal e produzia o bem; suas maneiras suaves e atraentes 
inspiravam ao mesmo tempo paz, respeito, confiança e amor (Vida, L. 5, C. 3).

O bom Cura d’Ars era amável para com todos e sempre, mas era 
particularmente bom para com os pobres, os enfermos, os ignorantes, os 
pecadores: são as quatro grandes misérias da alma e do corpo; ele as abraçava 
todas no mesmo sentimento de terna simpatia e de generosa comiseração. 
Procurava continuamente afastar daqueles que viviam ao seu redor a menor 
frustração, poupava-lhes a mais leve contrariedade. De sua parte, 
sucessivamente, era ternura, indulgência, compaixão, doçura, condescen
dência, abnegação, liberalidade (ibid. p. 549).
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[189] Padre Vianney amava tanto N. S. que não podia parar de pensar nEle, 
de aspirar por Ele e de falar dEle. Havia na sua maneira de pronunciar o 
adorável nome de Jesus e de dizer: Nosso Senhor, um tal acento que era 
impossível não ficar impressionado (Vida, L. 3, C. 4).

Ele gostava de recitar o Ofício divino em união com N. S. e, para 
facilitar essa união, tinha ligado às diferentes Horas Canônicas dessa sublime 
oração a lembrança das diferentes cenas da Paixão, como segue: l.° nas 
Matinas, a Agonia de J. C. no Jardim das Oliveiras; 2.° nas Laudes, seu Suor 
de sangue, sua prisão; 3.° na Prima, sua condenação depois de ter 
comparecido diante dos tribunais; 4.° na Terça , o carregamento de sua Cruz; 
5.° na Sexta, sua Crucificação no Calvário; 6.° na hora Nona, sua morte, 
precedida e seguida de prodígios; 7.° nas Vésperas, sua deposição e as dores 
de sua Mãe; 8.° nas Completas, sua Sepultura, seu corpo no Túmulo, seu 
sangue no Calvário, sua alma no Limbo (ibid. p. 3 74).

Para sustentar e dirigir suas intenções durante a semana, propunha-se: 
l.° no domingo, adorar a Santíssima Trindade; 2.° na segunda-feira, rezar 
pelas almas do purgatório; 3.° a terça-feira era consagrada aos Anjos da 
Guarda; 4.° a quarta-feira era empregada para honrar os Santos; 5.° a quinta- 
feira era o dia da Eucaristia; 6.° na sexta-feira, a comemoração da Paixão de J. 
C.; 7.° o sábado era especialmente consagrado ao culto da Virgem Imaculada, 
Advogada e Refúgio dos pobres pecadores (Vida, L. 3, C. 4, T. 2, p. 373).

Ele agradecia a Deus continuamente por ter feito a Santíssima Virgem 
tão grande, tão bela, tão boa, com um coração tão puro, tão abrasado [190] 
de amor, tão terno, tão compassivo ... era seu Refúgio em todas as suas penas, 
seu Recurso em todas as suas necessidades e o Arsenal donde hauria 
incessantemente armas com as quais servia-se para combater o inferno. Uma 
de suas práticas era aconselhar uma novena ao Sagrado Coração de Maria.

O venerável Cura tinha também uma grande devoção às Almas do 
Purgatório. Fazia em seu coração três intenções para seus trabalhos, 
sofrimentos e lágrimas: a primeira pelos seus pecados, a segunda pelos 
pecados dos vivos, e a terceira pelos pecados dos mortos. Ele oferecia, além 
do mais, na intenção delas todas as suas insônias e todas as suas dores 
noturnas (Vida, L. 3, C. 4, T 2, p. 377- 383).

Um missionário pediu-lhe um dia o que faria se Deus lhe propusesse 
subir ao céu no mesmo instante, ou de permanecer sobre a terra para 
trabalhar na conversão dos pecadores. “Eu creio que ficaria, respondeu. Mas 
ficaria até o fim do mundo? Assim mesmo, eu não temo o incômodo. Seria o 
mais feliz dos Sacerdotes. Se não fosse o pensamento que é preciso aparecer no 
tribunal de Deus com minha pobre vida de pároco". Dizendo isso, grossas 
lágrimas correram pelas suas faces (ibid. C. 3, p. 393).
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Podemos oferecer-nos como vítima pela confissão dos pecadores durante oito ou 
quinze dias, dizia ainda o Santo Cura d’Ars. “A gente sofre o frio, o calor, a 
fome, a sede e outros incômodos, a gente se priva de olhar alguma coisa, de fazer 
uma visita, uma viagem, etc., faz-se uma novena de orações, missas, comunhões, 
etc. Não somente, contribui-se. [191] para a glória de Deus e a salvação das 
almas por essa santa prática, mas a gente atrai sobre si uma abundância de 
graças". (Vida, L. 3, C. 5, T. 2, p. 592).

O recolhimento, a união com Deus, a vigilância sobre si mesmo, a 
lembrança das próprias misérias e dos juízos de Deus sustentavam o Santo 
Cura d’Ars e o preservavam das tentações e das ciladas da vaidade, entre os 
testemunhos mais expressivos e notórios de respeito e de veneração. Alguém 
tendo-lhe um dia insinuado esta idéia dc temor: “Ah! meu amigo, disse, 
erguendo os olhos ao céu com uma profunda expressão de tristeza, se pelo menos 
eu não fosse tentado de desespero!”. Envolto pela sua humildade, triunfando 
de tudo pelo desprezo de si mesmo, estava em segurança no meio dessas 
apoteoses que só lhe estimulavam sempre mais no fundo do coração o 
sentimento íntimo da necessidade de penitência c de humilhação que o 
acompanhava por toda a parte (ibid. p. 612).

“Recebi duas cartas pelo mesmo correio, observava um dia. Numa, dizia- 
se que eu era um grande santo; na outra, que eu era um hipócrita, um 
charlatão... A primeira nada me acrescentava, a segunda nada me tirava. É-se o 
que se é diante de Deus e nada mais." Uma outra vez, dizia: “Vejam o perigo 
que há cm deter-se nos sentimentos humanos. Essa manhã, eu teria perdido a 
tranquilidade da alma, se quisesse prestar atenção às injúrias que me eram 
dirigidas; e esta tarde, eu teria sido tentado pelo orgulho, se me tivesse fiado 
[192] nos cumprimentos que as pessoas me faziam. Eis duas cartas bem 
diferentes recebidos no mesmo dia. Oh! como é prudente não se deixar levar 
pelas opiniões e pelas palavras das pessoas!" (Vida, L. V, C. VI, T. II, p. 612; 
C.VII, p. 613). “Quantas vezes na vida, me encontrei em casos análogos!”.

Uma outra vez, dizia : “O bom Deus escolheu-me para ser um instrumento 
das graças que concede aos pecadores, porque eu sou o mais ignorante e o mais 
miserável de todos os Padres". Encontra-se em suas palavras o espírito do 
seráfico Pai São Francisco com o qual o Santo Cura tinha tanta relação. Disse 
um dia ao Irmão Massée, que ele chamava a ovelhinha do bom Deus: “Or 
olhos santíssimos do Senhor viram-me entre os pecadores; nenhum que fosse mais 
vil, nem mais incapaz, nem maior pecador do que eu; é por isso que me escolheu 
para fazer a obra maravilhosa que meditava, a fim de confundir tanto a nobreza 
como a grandeza, tanto a força como a ciência do mundo” (ibid. p. 644).

Na necessidade que o Padre Vianney experimentava em diminuir-se e 
minguar-se, empregava continuamente o qualificativo pobre. Era sua pobre 
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alma, seu pobre cadáver, sua pobre vida, sua pobre miséria, seus pobres 
pecados. Tinha sempre a língua pronta para reconhecer suas faltas e, se crermos 
nele, sua vida inteira não teria sido suficiente para chorá-las. Como Deus é hom, 
dizia muitas vezes, por suportar minhas imensas misérias!” (Ibid. p. 647).

[193] O Cura d’Ars entregou-se a toda a espécie de sofrimentos para a 
conversão de seus paroquianos. “Concedei-me a conversão de minha paróquia, 
dissera a Deus; eu aceito sofrer tudo o que quiserdes durante o tempo de minha 
vida, mesmo que fosse necessário sofrer por cem anos as dores mais agudas ". 
Sofria muito, com eleito, mas tinha em sua constituição alguma coisa dc 
nervoso e de elástico que não só se dobrava um instante, para se erguer em 
seguida, quando tinha necessidade dc um aumento de forças. Deus lhas dava; 
e podia dizer como São Francisco de Sales: “Deus é tão hom que lhe agrada 
fazer todos os dias um pequeno milagre em meu favor. Quando eu me retiro à 
noite, não posso mexer nem o corpo e nem o espirito, tão esgotado que estou, e, 
de manhã, eu me levanto mais alegre e mais disposto do que nunca” (Vida, L. 5, 
C. 7, T 2, p. 635).

O santo bispo Flaviano de Antioquia trabalhava desde a sua juventude 
em domar sua carne pelo jejum e outras mortificações corporais, mas nisso 
guardou sempre uma sábia moderação e, recusando a seu corpo tudo o que 
poderia fomentar a colheita da carne contra o espírito, concedia-lhe tudo o 
que fosse necessário para manter sua saúde a fim de poder empregá-la 
utilmente para o serviço de Deus. Observou esse gênero de vida até a morte 
(IV século, 21 de fevereiro).

O Beato Afonso Rodríguez também considerava-se sinceramente o 
maior dc todos os pecadores; daí, o respeito que ele tinha pelos seus Irmãos, 
[1941 considerando-os todos como Superiores e mostrando-se por toda a parte 
disposto a prestar-lhes serviço; daí ainda esta afeição com que se entrega às 
ocupações mais humildes. Considerava os louvores como uma zombaria; dizia 
a esse respeito que assim como um negro consideraria um insulto que se 
falasse sobre a brancura de sua pele, pois que não podia ignorar de que cor ele 
era, assim sucede com aquele que se conhece muito bem a si mesmo. A gente 
não o pode enganar sobre a estima que ele merece. Ele dizia que aqueles que o 
ultrajavam eram seus mais insignes benfeitores (Vida, L. 1, p. 35).

Durante 47 anos, o Beato Afonso pediu apenas uma vez a licença para 
sair dc casa, e foi para cumprir um dever dc caridade. Quando se tratava dc 
sair para executar uma ordem dos Superiores, ia primeiro diante do SS. 
Sacramento e dirigia a Jesus Cristo uma fervorosa oração: "Se previrdes, 
Senhor, que eu ache, saindo, ainda que seja por obediência, uma ocasião de vos 
ofender eu vos conjuro de me fazer morrer aqui em vossa presença; preferindo 
mil vezes a morte ao menor pecado que eu poderia cometer". Em seguida, 
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voltando-se para Maria, seu refúgio ordinário, dizia-lhe com a Igreja: “Mostrai 
que sois nossa Mãe", etc. Conservava nas ruas e nos lugares públicos uma 
modéstia mais angélica do que humana, e se dizia que seu encontro valia uma 
pregação (ibid. L. 1, p. 27).

[195] Os sofrimentos do Salvador, na Paixão, tocavam vivamente o coração 
de Afonso; representava-se-lhe ora coroado de espinhos, todo banhado de 
sangue; ora carregado de sua cruz subindo o Calvário; e ora elevado na cruz; 
lá ele se mantinha com Maria e experimentava em si mesmo, pela vivacidade 
de seu amor, alguma coisa dos sofrimentos dilacerantes que transpassaram o 
coração da Mãe e do Filho (Vida, L. 1, p. 10).

O Beato Afonso gostava de ajudar à santa Missa; era, segundo ele, uma 
função admirável que produzia frutos maravilhosos possibilitando tratar mais 
de perto com Jesus. Esse bom Salvador apareceu-lhe um dia ao lado do 
Evangelho, vestido com uma longa túnica e mostrando em todo o seu 
exterior, e sobretudo em seus olhos, uma modéstia admirável. Afonso sentiu 
que o Senhor queria lhe dar uma lição dessa virtude; ele não podia tirar seu 
olhar dos olhos tão modestos de seu amável Modelo (ibid. p. 109-110).

O Padre François Collin, estando para deixar o colégio de Majorca 
onde tinha passado dez anos com Afonso, entrou em seu quarto para se 
despedir. “Meu Irmão, disse ele, eu vou partir, deixe-me uma lembrança 
espiritual que me recorde os anos que passamos juntos”. O bom ancião 
respondeu sem hesitar: “Quando quiser obter alguma coisa de Deus, peça-a com 
confiança à Santíssima Virgem e fique certo de a obter" (ibid. p. 113).

[196] Um dia, o sacristão pressionava o Beato Afonso Rodríguez para descer 
rapidamente de uma tribuna da igreja para agradar a umas pessoas de posição 
social distinta que solicitavam vê-lo; mas, como ele não estava munido da 
permissão da Regra: “É inútil, meu Irmão, que insista, respondeu-lhe; porque 
ainda que o céu e a terra se unissem, não me fariam violar a menor de minhas 
regras". Isso recorda a resposta do bom Irmão Damião aos Irmãos que o 
queriam forçar a uma visita que faziam sem permissão (Biografias, p. 76; Vida 
do Beato Afonso, L.l, p. 127)

A devoção a Maria era a devoção favorita do Beato Afonso Rodríguez. 
Ele pedia tudo a Deus por Maria e aconselhava os outros à mesma prática. 
Maria era sua Mãe, mas uma [197] mãe que ele amava à proporção das 
perfeições inefáveis que descobria nela. Ele tinha sempre o Rosário entre as 
mãos e, depois da morte, percebeu-se que seu polegar e o indicador da mão 
direita estavam cobertos com um calo produzido pela contínua fricção das 
contas desse Santo Rosário de Maria. Ele tinha composto orações muito 
fervorosas que dirigia à boa Mãe. Ocupava-se continuamente de Maria e 
falava dela em toda a ocasião que se apresentasse. Um dia, vivamente 
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pressionado pela tentação, recorreu à recitação do Rosário, acrescentando a 
cada Ave, depois das palavras: Santa Maria, Mãe de Deus, estas outras: 
“Lembrai-vos de mim"-, finalmente, levantou a voz e disse com força: 
“Lembrai-vos de mim, ó minha Mãe! Vinde em meu socorro, eu pereço!”. Logo 
Maria mostrou-se, e a tempestade se dissipou (Vida, L. 1, p. 120).

No l.° domingo da Quaresma, a Santíssima Virgem, aparecendo à 
pequena Bernardete, deixou cair uma lágrima e disse-lhe: "Rezarás pelos 
pecadores. Beijarás o chão pela conversão dos pecadores (21 de fevereiro de 
1858, 6.a aparição, das 18 que houve). Uma simples humilhação pode pois 
contribuir para a conversão dos pecadores. A menina dócil, de joelhos diante 
de Maria Imaculada, fazia seus belos sinais da cruz, recitava o terço, beijava o 
chão, escalava de joelhos a rampa da Gruta, bebia e lavava-se na fonte, 
renovando cada dia esses exercícios misteriosos da vida cristã que fazem subir 
as almas da terra ao céu (Anais de N. S.a de Lourdes, 30 de março de 1872).

[198] O Padre Colin, Fundador da Sociedade dos Padres Maristas, 
recomendava recorrer às Almas do Purgatório, dirigindo-lhes algumas 
orações nas necessidades espirituais ou temporais. Dizia ter sido bem- 
sucedido em circunstâncias desagradáveis.

O Papa Júlio II, tendo vencido os franceses na Itália, Luís XII, rei da 
França, ficou muito melindrado com isso, mas, como no fundo não era um 
príncipe mau e se lembrasse que nessa circunstância não havia recorrido à 
intervenção de Deus, obteve dos bispos da França que, cada dia, por ocasião 
da elevação nas igrejas catedrais, se cantasse esta estrofe do hino de Santo 
Tomás : O Salutaris hóstia, quae coeli.... Os cantores da capela real,em lugar das 
palavras: Fer auxilium, diziam: Serva lilium (conservai o lírio). E eis a origem 
desse uso ainda em vigor de cantar O salutaris hóstia na Missa, nos Domingos 
e nas Festas, depois da elevação (O Rosário de Maria, 10 de fevereiro de 1872).

O grande Papa Bento XIV, eleito em 1740, marcou cada ano de seu 
pontificado com um bula para reformar abusos ou introduzir costumes úteis. 
Foi ele quem disse: Regnum Galliae, regnum Mariae, nunquam peribit. O 
reino da França é o reino de Maria; não perecerá. A moderação, a equidade, o 
espírito de paz foi a alma de seu governo. Morreu em 1758 (Feller, O Rosário 
de Maria, 30 de março del872).

[199] São Francisco de Sales, cuja piedade não deve fazer esquecer o gênio, 
dizia que o livro dos exercícios de Santo Inácio tinha santificado tantas almas 
quantas eram as suas letras (Rivaux, Hist. Ecl. Século XVI).

O venerado Padre João Crisóstomo, Religioso da Ordem Terceira de 
São Francisco, estando diante de uma imagem da Santíssima Virgem, pediu- 
lhe o caminho da perfeição, e lhe pareceu ouvir esta resposta: Que a boa e 
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pura confiança em Deus, numa vista humilde de seus defeitos, haveria de lhe 
servir muito. Verdade admirável de que tirou grandes ajudas nos seus 
trabalhos e combates, como ele mesmo o disse. Também sua confiança na 
amável Providência de Deus era total, tanto no espiritual como no temporal, 
para a eternidade como para a vida presente, para o que se referisse à salvação 
como para as outras coisas (Bourdon, O homem interior, II, C. V, p. 196).

Quando São Francisco de Assis recitava a Oração dominical, sempre o 
fazia lentamente; experimentava um gosto particular de devoção em cada 
pedido e mesmo em cada palavra. O Glória Patri era uma de suas aspirações 
favoritas; ele o repetia muitíssimas vezes e aconselhava aos outros de fazer o 
mesmo. “Repita a doxologia: Gloria ao Pai, disse um dia a um Irmão, e haverá 
de se tornar muito sábio aos olhos de Deus”. O Irmão obedeceu e fez rápidos 
progressos na vida espiritual (Godescard, 4 de outubro).

Fócio, orador e governador ateniense, tinha costume [200] costumava 
refletir profundamente antes de subir à tribuna. Um dia, como parecia 
pensativo numa assembléia em que se preparava para falar, perguntaram-lhe a 
causa: "Eu penso, respondeu, se nada posso suprimir do que tenho a dizer”. 
Com efeito, sua eloqüência era suave, viva e concisa; fazia entender muitas 
coisas com poucas palavras. Enquanto ele esteve em função, sempre teve em 
vista a paz e não cessou de se preparar para a guerra (Eeller, Dicionário).

Os vasos vazios, disse um antigo, são aqueles que mais ressoam, e os 
espíritos vazios são os que falam mais. Teócrito dizia de um grande falador: "É 
um rio de palavras e uma gota de bom senso. À força de querer mostrar nossa 
abundância, nós mostramos nossa indigência. Temos necessidade de ser vistos a 
distância, como essas telas que, de longe, encantam o olhar, mas, de perto, 
apenas oferecem um grosseiro amontoado de cores. Ademais, é preciso não 
esquecer que prestaremos conta a Deus de toda palavra inútil” (Rosário de 
Maria, 14 de maio de 1872).

São Bernardo diz que todas as vezes que saudamos Maria recitando a 
Ave-Maria, somos saudados por nossa vez. Esse grande santo, tendo dito estas 
palavras: “Eu vos saudo, Maria”, diante de uma imagem da augusta Rainha do 
Céu, ouviu logo esta consoladora resposta: “Eu também o saúdo, Bernardo”. 
“Ora, a saudação da Mãe de Deus, diz São Boaventura, consiste sempre em 
alguma [201] preciosa graça, com que Ela responde àquele que a honra.” 
(Rosário de Maria, 12 de maio de 1872.

São Malaquias, Arcebispo de Armagh, na Irlanda, repetia sem cessar, 
com vivos sentimentos de dor e de confiança, estas palavras de Davi; “Vede, 
Senhor, minha baixeza e minha miséria, minha humilhação e minha pena, 
perdoai-me todos os meus pecados, todas as minhas ofensas” (Sl 24). E ele 
recebeu as vantagens temporais com os dons da graça (3 de novembro).
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O Beato Bento José Labre tinha o costume de saudar, dizendo: Louvado 
seja Jesus Cristo! (Vida, 231,279, 280, 327, XIII, 300, 292). Ele lia a Imitação, 
o Guia dos pecadores, etc.(XI, p. 223). Repetia muitas vezes, durante a noite: 
“Misere mei Deus, miserere mei!” ou simplesmente : "Ó bom Deus! Bom Deus! 
” (p. 232; XVII, p. 492).

"Está muito acabrunhado - dizia o Padre Condamin, Pároco de Santa 
Maria, em Saint-Etienne, a uma pessoa muito aflita - mas tenha coragem, são 
também flores que o próprio Nosso Senhor se compraz em semear sobre o 
caminho da vida, a fim de compor, com toda a ternura de seu amor, a coroa que 
Ele lhe destina. As cruzes de toda a espécie foram a partilha de Jesus Cristo 
sobre a terra e, se Ele quiser por vezes nos fazer seguir a mesma rota, 
caminhemos com coragem’’ (Notícia, C. 4, p. 88).

No meio das tribulações de todos os gêneros, a Cruz é um remédio 
soberano” (São Bernardo).
[202] São Francisco de Sales dizia : "Eu escolhí Santo Antão, Patriarca dos 
Solitários, para ser um dos guardas de meu pequeno jardim interior, onde eu 
moro solitário com Deus no meio dos assuntos que me cercam” (Vida, por 
Hamon, L. 7, C. 8, T. 2, p.384).

São Vicente de Paulo costumava começar suas orações por um ato de 
contrição. A prática do silêncio parecia-lhe tão essencial que estava 
persuadido de que não se pode transgredi-la, sem introduzir a desordem e a 
confusão na Comunidade (Vida, por Collet, L. II, p. 99 - L. III, p. 189).

Santa Maria Madalena de Pazzi, observadora exata do silêncio prescrito 
pelas Regras, fazia-o observar em todo o rigor pelas pessoas que lhe estavam 
confiadas. Ela dizia que é impossível a uma alma religiosa saborear as coisas 
de Deus, se não tiver o amor e a prática do silêncio. Na proximidade das 
grandes solenidades, seu recolhimento e sua contenção nas palavras 
aumentavam ainda mais. Ela dizia que as obras feitas em silêncio agradavam 
de modo especial a Deus. Quando uma de suas noviças faltava a isso, 
impunha-lhe uma penitência severa e ela mesma condenava-se a nada dizer 
durante o próximo recreio, a fim de restituir à Regra, dizia, o que essa noviça 
lhe tinha roubado (Vida, pelo Padre Cépari, C. 14, p. 167).

Ela observava também com grande atenção como suas noviças 
portavam-se no coro, como articulavam as santas palavras do Ofício divino, se 
sua salmodia e seu canto denotavam [202] fervor ou desleixo, se o espírito 
delas estava distraído e a vista extraviada e, quando as surpreendia em falta, 
não deixava de corrigi-las (Vida, C. 13, p. 140).

Deus concedia-lhe algumas vezes a graça de ver Jesus no coração de 
suas noviças, ora sob a forma de um meninozinho, ou como um adolescente, 
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ora como um homem na idade madura, ou sofrendo, ou crucificado, de 
acordo com os pensamentos, os desejos, a perfeição e a capacidade de cada 
uma delas. Certa manhã, depois da Comunhão que todas tinham recebido, 
essa santa madre pôs-se a olhá-las umas depois das outras e em seguida disse a 
uma religiosa que se encontrava lá: “Como eu amo todas estas queridas filhas 
que vejo como se fossem cibórios onde repousa o Santíssimo Sacramento!”. Num 
dia de Páscoa, estando à mesa, no refeitório, ela tinha um ar tão contente e 
tão alegre que uma noviça que a servia não pode deixar de lhe perguntar a 
causa: “É a beleza de meu Jesus, respondeu ela, que me torna tão alegre. Eu o 
vejo presentemente no coração de todas as minhas Irmãs, ressuscitado e glorioso, 
como a Igreja no-lo representa hoje” (ibid. C. 11, p. 200).

O Padre Ccpari, jesuíta, confessor de Santa Maria Madalena de Pazzi e 
autor de sua vida, diz no capítulo 23: “Eu acabava de receber de meus 
Superiores a ordem de dirigir-me a Florença para ali assumir a direção do 
colégio; conhecendo minha incapacidade e julgando-me pouco apto para esse 
gênero de ministério, meu primeiro pensamento foi de que eu devia fazer 
observações a meu Superior; em seguida eu experimentei [204] o temor de faltar 
à perfeição da obediência. Nessa incerteza, eu decidi escrever à santa Madre para 
empenhá-la a rezar e a dizer-me o que Deus lhe faria saber a esse respeito. Essa 
boa Religiosa, complacente como a caridade sempre o é, escreveu-me o seguinte 
bilhete que eu guardo como uma relíquia: Jesus, Maria, Reverendo Padre em J. 
C. Para satisfazer à obediência que lhe devo, escrevo aqui o que me veio ao 
espírito a respeito da pergunta que me fez, a saber: l.° que deve aceitar o 
Reitorado do colégio com o mesmo amor com que Nosso Senhor aceitou sua 
cruz; 2.° que deve permanecer nessa função com o amor e a tranqüilidade de 
alma que acompanharam Nosso Senhor durante todo o tempo que permaneceu 
sobre a cruz; 3.° que só deve procurar nesse cargo o que Nosso Senhor procurou 
na cruz, isto é, sofrer, amar, procurar a glória de seu Pai, rezar por aqueles que 
lhe faziam mal. Que Jesus o plenifique de seu zelo; abençoa-me”.

O Padre de la Colombière, jesuíta, foi enviado a Londres e alojado 
num palácio. Ele tratou de viver ali como verdadeiro Religioso; não visitou 
nenhum dos monumentos dessa grande cidade, um colchão estendido no 
chão servia-lhe de leito e redobrou suas austeridades habituais. Suas Regras 
eram sua grande consolação; ele as observava tão fielmente como podia 
fazer numa casa de sua Ordem. “Oh [205] santas Regras! exclamava, hem- 
aventurada é a alma que soube vos colocar no coração e conhecer quanto sois 
vantajosas!” (Vida da B. Margarida Maria Alacoque, C. XIII). A 
honestidade e a doçura acompanhavam todos os seus movimentos e tinham 
alguma coisa de tão nobre que realçavam todas as suas ações. Seu silêncio, 
sua conversa, seu porte, todo o seu exterior anunciava um perfeito 
Religioso (ibid. C. XII).
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O principal objetivo das orações de Santo Agostinho era a pureza de 
coração e a divina caridade. Ele pedia continuamente a Deus a virtude da pureza 
e evitava tudo quanto fosse ocasião para faltar a ela. Desejava amar a Deus com 
todas as suas forças e com todo o seu poder, a cada momento de sua vida, e amá- 
lo sempre cada vez mais. “Ó amor que ardeis sempre e nunca vos extinguis!”, 
exclamava ele. “Caridade que sois meu Deus, abrasai-me. Vós me mandais de ser 
continente; dai-me o que mandais e ordenai-me o que quiserdes...". (Confissões, L. 
10, C. 29 - Nonet, Santo Agostinho, 4a meditação; Solilóquio, C. 19).

Santa Lidvina exortava as pessoas que a visitavam em seu leito de dores 
a que tivessem pelos Anjos da Guarda profunda veneração e amor 
reconhecido. Ainda que superiores a nós em natureza e inteligência, dizia ela, 
esses celestes Espíritos não deixam de servir os homens em muitas coisas; são- 
lhes devotados porque resgatados pelo sangue de Jesus Cristo, e sua 
familiaridade com as almas puras é verdadeiramente admirável. Andem, pois, 
prudentemente em sua presença e não esqueçam de lhes prestar os [206] deveres 
a que os obrigam sua nobreza e seus benefícios (Vida, C. 3, p. 63).

Em sua meditação sobre a Paixão de Jesus Cristo e seus entreteni
mentos contínuos com Deus, a Bem-aventurada Lidvina abrasava-se cada vez 
mais do amor da cruz. Quanto mais ela encontrava alegrias interiores nestas 
íntimas comunicações, tanto mais tornava-se ávida dos sofrimentos exteriores. 
As dores extraordinárias de seu longo martírio não bastavam para estancar a 
sede de sofrer; sua caridade a levava a pedir a Deus os sofrimentos das 
pessoas que ela sabia aflitas pela doença, e o Senhor, que se comprazia em 
atender seus desejos, livrava das enfermidades aqueles por quem rezava, mas 
acrescentando-os aos que já experimentava. Muitas vezes também apenas o 
toque da mão que ela ainda podia mover ou a água em que a tinha lavado, 
aplicada aos doentes, era suficiente para curá-los de enfermidades julgadas 
incuráveis e contra as quais tinha malogrado a ciência dos mais hábeis 
médicos (ibid. C. 12, p. 129).

A B. Margarida Maria Alacoque, consagrando-se a Deus pela profissão 
religiosa, tomou a resolução de fazê-lo reinar nela antes de tudo, acima de 
tudo e em tudo, não se concedendo nenhum prazer para o espírito e para o 
corpo, e sua fidelidade atraiu-lhe assim da divina Bondade graças e favores 
especiais que a levavam [207] a um grande desejo das cruzes, das 
humilhações e sofrimentos de que fazia sua glória, embora fosse muito 
sensível a isso (Vida, C. XI, p. 97).

São Vicente de Paulo fez notar ao Prior de São Lázaro que os Padres da 
Missão têm por regra guardar o silêncio desde a oração da noite até o dia 
seguinte depois do almoço e, depois de uma hora de recreio, até o jantar; que 
esse silêncio era tão rigoroso que só se podia rompê-lo com a voz muito baixa 
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e por coisas necessárias; que essas práticas, consideradas muitas vezes como 
ninharias, pareciam-lhe essenciais e estava persuadido de que a gente não 
pode transgredi-las, sem introduzir a desordem e a confusão nas comunidades 
(Collet, Vida, L. 2, p. 99)

São Luís de Gonzaga, na idade de 13 anos e meio, contraiu uma dor de 
cabeça que continuou sem parar o resto de sua vida. Não procurou nenhum 
remédio próprio para diminuí-la; procurava até mantê-la para recordar-se da 
Paixão de J. C. e se conformar em parte à coroação de espinhos, encontrando 
nisso uma ocasião de merecer, sem ser um impedimento ao que ele tinha que 
fazer (Vida, 1 P, C. 7, p.36).

São Vicente deu estas orientações a um Superior; “Nada afete de 
particular em sua conduta, siga sempre o caminho comum, a grande estrada, a 
fim de caminhar seguramente; quero dizer que é preciso que se conforme em 
todas as coisas com as regras e os santos costumes da Congregação. Não 
introduza nada de novo, não suprima nada do que está em uso. Seja fiel em 
conservar as Regras e fazê-las observar; sem isso, tudo [208] ira mal. Quando for 
necessário fazer algo, consulte em primeiro lugar o Senhor e relate-o àqueles que 
são seus Superiores; a experiência deles e a graça que J. C. lhes comunica por 
causa do cargo ensinou-lhes muitas coisas para o procedimento. Deus abençoa 
aqueles que disso fazem uso assim, ao passo que aqueles que agem de outra 
maneira comprometem-se em negócios que lhes causam dissabores e ocasionam 
embaraços aos Superiores’’ (Espírito). Escrevia a um outro: "Não deve espantar- 
se das dificuldades, porque as encontramos em toda a parte. Basta que dois 
homens estejam juntos para que se obriguem a suportar-se; se viver sozinho, 
estará por sua conta e achará em você assunto para exercer a paciência, tanto é 
verdade que nossa miserável vida está cheia de cruzes” (C. 8).

São Vicente de Paulo era tão rápido em levantar-se que o segundo 
toque do sino jamais o encontrou na posição em que estava no primeiro. 
Recitava as ladainhas de Santíssimo Nome de Jesus na oração da manhã e, 
quando celebrava a Missa, pronunciava todas as palavras de maneira tão clara 
e tão afetuosa, que se via bem que o coração concordava com a boca. Sua 
piedade não aparecia menos nos Ofícios solenes; queria que se cantasse 
pausadamente, com os olhos abaixados sobre o livro e sem olhar à direita ou à 
esquerda. Quando ia à cidade, saudava antes de sair o Senhor da casa, era seu 
prêmio, e quando voltava, ainda o saudava. Jejuava [209] com toda a sua 
Casa, na véspera das Festas da Santíssima Virgem e seguindo o conselho e o 
exemplo de São Bernardo, implorava sempre a Estrela do mar em meio às 
tempestades que lhe agitaram muitas vezes a vida (Espírito, C. 13).

O santo foi sempre atento a duas coisas a respeito das correções: uma, 
que nunca se pôde descobrir quem o punha a par de alguma irregularidade; 
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outra, que nem ele, nem nenhum daqueles a quem admoestava, pareciam 
sensíveis demais às faltas que lhes diziam respeito. Um aviso capaz de afligir 
custava-lhe mais dar do que receber (ibid. C. 5).

“Temos uma mãe que é muito pobre, dizia São Francisco de Assis, 
falando de sua Comunidade, mas temos um Pai que é muito rico”, 
acrescentava, falando de Deus.

Santo Inácio de Loiola comportava-se em tudo quanto empreendia 
como se tudo dependesse dele, e punha sua confiança em Deus como se tudo 
dependesse dEle (Lasausse, Ehereuse année, 14 de outubro).

São Francisco de Sales construíra dentro de si um templo, uma solidão 
interior que denominava o Santuário de Deus. Lá, ele morava apegado a Ele 
como a seu tudo, junto do qual tudo o mais é nada e deve ser tido por nada 
(Vida, L. 7, C. 2, T 2, p. 317).

São Francisco Xavier escrevia de Coxim aos Padres que estavam em 
Roma e lhes contava o perigo por que havia passado no estreito de Ceilão, 
quando o navio em que viajava foi assaltado por espantosa tempestade. “Eu 
tomei então por intercessores junto de Deus, disse ele, as pessoas [210] vivas de 
nossa Companhia e todas as que lhe são mais afeiçoadas, depois todos os 
Cristãos, para ser assistido pelos méritos da Santa Igreja Católica; em seguida me 
dirigi aos mortos, da mesma maneira. Eu percorrí as ordens dos Anjos e dos 
Santos e a todos invoquei. Implorei a proteção da Santíssima Mãe de Deus, a 
Rainha do Céu. Enfim, tendo colocado toda a minha esperança nos méritos 
infinitos de N. S. J. C. e estando protegido dessa maneira, experimentei maior 
alegria no meio dessa furiosa tempestade, do que quando me vi inteiramente 
fora de perigo. Também rogava humildemente a Nosso Senhor de não me livrar 
do naufrágio, a menos que não me reservasse maiores perigos para a sua glória e 
para seu serviço. Deus, ademais, muitas vezes me fez conhecer de quantos 
perigos e dificuldades fui tirado pelas orações e sacrifícios dos membros da 
Companhia que trabalham na terra ou que gozam de seus trabalhos no Céu 
(Vida, L. 4, T. 2, p. 237).

Viver e não ser humilhado era um martírio para S. Vicente de Paulo 
(Vida, L. 3, p. 214).

São Francisco de Sales punha-se a serviço de todos, fazendo-se tudo para 
todos, e evitava tanto quanto possível de ser servido, consertando, quando 
necessário, suas roupas com as próprias mãos. Um dia em que estava ocupado 
nesse humilde trabalho, um cavalheiro entrou de repente no seu quarto e 
manifestou-lhe seu espanto. “Não vejo nenhum inconveniente em consertar o 
que eu estraguei”, respondeu-lhe o santo (Vida, L. 2, C. 5, T. 1, p. 268)
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[211] Orsise, segundo sucessor de S. Pacômio, instruindo seus Religiosos 
utilizava, segundo a medida do talento que Deus lhe tinha dado, comparações 
familiares que faziam com que fosse escutado agradavelmente e sempre 
utilmente (Vida dos Padres, L. 2, C. 2, T 3, p. 379).

Santo Arsênio dizia que muitas vezes se arrependera de ter falado, mas 
nunca de se ter calado (ibid. L. 4, C. 18, T 3, p. 207).

“O coração fala ao coração, diz S. Francisco de Sales, e a língua apenas 
fala para os ouvidos. Basta amar bem para dizer bem.

É preferível que a pregação seja curta do que longa, contanto que dure 
meia hora, não se pode dizer que seja curta demais. Por mais dificuldade que 
tenha, não se desencoraje de forma alguma" (Espírito, Coração I P. , C. 9, p. 96). 
“Quando estou no púlpito, acrescentava, fazendo alusão à sua prolação que 
tinha algo de lento e de pesado, tenho dificuldade de encontrar minhas 
palavras; eu sou mais pesado do que um toco; eu me arrasto como tartaruga" 
(Vida, L. 7, C. 14, T. 2, p. 467).

Quando São Francisco de Sales recebia alguém, fosse dos menores, 
assumia a atitude de um inferior diante de um superior acolhendo, falando, 
escutando, com a mais humilde deferência. “Submeter-se a seus superiores, 
dizia, é antes justiça do que humildade; submeter-se aos iguais é amizade, 
civilidade ou conveniência; mas submeter-se aos inferiores, é o fato próprio da 
humildade a nos dizer que nos devemos pôr sob os pés de todo o mundo. ” Em 
suas cartas, subscrevia-se para todos : “Seu humílimo servo” (p. 469).
[212] O Venerável João d’Ávila passou os últimos 17 anos de vida em 
contínuas enfermidades. Em meio às dores agudas que sentia, exclamava 
muitas vezes : “Senhor, aumentai minhas dores, mas aumentai também minha 
paciência" (Feller, Godescard, 8 de março).

São Gregório Nazianzeno, cm Constantinopla, suprimia toda visita 
inútil e permanecia ordinariamente em casa, não tendo outra conversa senão 
consigo mesmo, ainda que não lhe faltassem pessoas que lhe rogavam para 
que fosse à casa delas; preferia penalizá-las, recusando o convite, do que 
aproveitar de suas ofertas (V. de P., L. X, C.l).

Santo Inácio de Loiola chamava a Imitação de J. C. a pérola dos livros. 
Cada dia, lia lentamente um capítulo como forma de meditação. Além disso, 
abria diariamente o livro ao acaso e lia algumas linhas; acontecia-lhe topar 
cada dia com o que, nesse momento, podia ser o mais apropriado ao estado 
de sua alma, seja para consolá-la se estivesse triste, seja para encorajá-la se 
estivesse alarmada, ou sustentá-la se estivesse tentada (Vida, L. 4, c. 3, T. 2, 
p. 230).

84



Miscelânea

Um Superior tinha o hábito de se imaginar, de manhã, que teria grandes 
dificuldades a superar durante o dia. Essa prática o tornava feliz porque todas 
as contrariedades do dia ficavam sempre abaixo do que se havia imaginado 
(Vercruysse, Meditações práticas, 9 de agosto).

[213] São Camilo de Lélis, fundador da Ordem dos Clérigos Regulares para o 
serviço dos doentes, repetia muitas vezes estas palavras de São Francisco: “A 
felicidade que eu espero é tão grande que todas as dificuldades e todos os 
sofrimentos tornam-se para mim um motivo de alegria" (Vida dos Santos, por 
Godescard, 14 de julho).

Pode-se ganhar a indulgência plenária da Porciúncula, de l.° de agosto, 
às 2 h da tarde, até o deitar do sol do dia seguinte, em cada visita que se fizer 
no lugar em que for estabelecida.

O Padre Estanislau Trottier, morando na Casa do Padres Maristas de St 
Chamond, teve a bondade de vir a N. D. de 1’Hermitage, em 1879, para 
examinar os livros da biblioteca. Esse bom Padre é muito versado na ciência 
dos livros.
[214] Santa Clara mostrou paciência admirável em sua última doença. Nem 
mesmo falava das vivas dores que sentia. Como fosse exortada à resignação, 
ela exclamou: “Que ações de graças não tenho que dar ao meu Salvador! Desde 
que, por meio de seu servo Francisco, saboreei a amargura do cálice de sua 
Paixão, nada encontrei em toda a minha vida que pudesse afligir-me. Nada é 
insuportável a um coração que ama a Deus, ao passo que aquele que não o ama, 
nada sabe sofrer" (Vida dos Santos, por Godescard, 12 de agosto).

Santa Joana Francisca Frémiot de Chantal, viúva, fundadora da Ordem 
da Visitação, nas instruções que dava a suas Irmãs retornava muitas vezes 
sobre a humildade, a doçura, a caridade: “A humildade, lhes dizia , consiste 
nisto: quando os outros nos humilham, humilhemo-nos a nós próprios ainda 
mais; quando os outros nos acusam, aumentemos as suas acusações; quando nos 
empregam nas funções mais humildes, reconheçamos sinceramente que nos 
fazem mais favores do que merecemos; quando nos desprezam, fiquemos 
contemos" (21 de agosto).

[214] Santa Catarina de Sena jamais procurava desculpar-se; pelo contrário, 
quando lhe faziam alguma censura, estava sempre disposta a condenar-se a si 
mesma. O cumprimento da vontade divina era o único objeto de seus desejos, 
por isso tinha tomado por lema este pedido da oração dominical; “Seja feita a 
vossa vontade assim na terra como no céu" (14 de setembro).

Nada se pode ler de mais patético, nem de mais terno que esta 
exortação ao amor de Deus de Santo Tomás de Vilanova: “Ó bondade 
incompreensível! exclamou; Deus nos promete o céu para nos recompensar de 
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tê-lo amado! Seu amor não é, pois, ele mesmo uma recompensa? Não é o que há 
de mais suave e mais desejável? Ó excesso admirável de bondade! Vós nos dais 
vosso amor e por esse amor que nós recebemos de vós, vós nos concedeis o 
paraíso! Vosso amor é um bem tão grande, tão precioso que deveriamos, para 
obtê-lo, sofrer com alegria todas as dificuldades e todos os tormentos. Vós no-lo 
dais gratuitamente e o recompensais ainda no Céu ! O Jesus todo-poderoso, 
[215] concedei-we que me mandais, porque ainda que nada haja de tão suave 
como vos amar, a natureza não é, porém, capaz disso. Não sou menos 
desculpável de não vos amar, visto que dais o vosso amor a todos quantos o 
desejam ou pedem. Não posso ver sem a luz, mas se fecho os olhos em pleno dia, 
a culpa é só minha e não do Sol” (18 de setembro).

São Carlos Borromeu não cessava de recomendar a presença de Deus 
como um dos principais meios de alcançar a perfeição. A um cavalheiro que 
lhe solicitado que traçasse as regras a seguir a fim de progredir na virtude, 
deu-lhe esta resposta: “Aquele que deseja avançar no serviço de Deus deve 
começar cada dia de sua vida com um novo ardor, manter-se na presença de Deus 
tanto quanto possível e não se propor outro fim em todas as suas ações que a 
glória do Senhor” (4 de novembro).

Um Cardeal, bispo de uma pequena diocese, tendo dito que sua sede 
era muito pouco considerável para exigir uma residência habitual, Carlos 
sentiu seu zelo inflamar-se e não titubeou declarar a esse prelado que uma 
única alma era de um tão grande preço que merecia a residência e todo o 
tempo do maior homem do universo (ibid).

Segue, páginas 219 a 223, um "Extrato dos pensamentos ou Regras do 
Rev. Irmão Francisco no exercício de seu cargo de Superior”. Sendo uma simples 
repetição de certas passagens do presente "caderno”, é, portanto, inútil 
reproduzir.

Pelo contrário, da página 263 a 273, o Irmão Francisco apresenta um 
"Sumário”, isto é, um índice temático em ordem alfabética.
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