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ALGUÉM QUE DEIXOU-SE MOLDAR PELO 
ESPÍRITO SANTO.

Ir. Aureliano Brambila de Ia Mora

Foi-me pedido um artigo sobre o Padre Champagnat e o Espírito Santo. 
Parece um tema obrigatório para este ano litúrgico dedicado à Terceira Pessoa 
da Santíssima Trindade que faz parte do triênio preparatório à celebração do ano 
2000. No número anterior desta revista abordou-se o tema Champagnat e Jesus 
Cristo. Estava-se. então, no ano dedicado à Segunda Pessoa Trinitária. Jesus 
Cristo, totalmente Deus e totalmente Homem.

Que dizer, pois, no presente artigo? Como relacionar Marcelino com o 
Espírito Santo e vice-versa?

O primeiro que ocorre é buscar citações oportunas do Padre Champagnat 
(nas suas cartas, em sua legislação). Isto é, indagar o que disse Marcelino sobre 
essa Divina Pessoa. Eis algumas encontradas:

“Que a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comuni
cação do Espírito Santo estejam sempre com vocês. Sou com todo afeto em Jesus 
e Maria o pai a seu inteiro dispor.” (Cartas, 318. p. 631, Circular aos Irmãos, 4 
de fevereiro de 1840)

"Estava em La Valia, quando tomei conhecimento pelo Padre Bédoin, Cura 
da Paróquia, que o Padre Champagnat estava muito doente e o acompanhei na 
visita que fazia ao moribundo. O Irmão não quis deixar-me entrar, mas por or
dem do Padre Champagnat entrei no quarto edirigi-me para abraçá-lo. “Pobrezinho 
- disse-me - abraças um cadáver!”. E ouvi o que disse ao Padre Bédoin: “Teria 
gostado que Deus me tivesse chamado ao seu seio no dia da Ascensão; parece 
que eu não estava ainda suficientemente purificado. Mas confio que no santo dia 
de Pentecostes estarei lá em cima para ver descer o Espírito Santo sobre os meus 
bons Irmãos.” (Testemunho do P.Pedro Jomard, SUMM. 508 )

“Não tenho, é verdade, a intenção de abandoná-los. Vejam, porém que os 
cuidados dos bens materiais me tomam todo o tempo. Apesar de toda a minha 
boa vontade, não posso fazer por vocês sem conta, e, apesar da minha boa von
tade, não posso fazer por vocês tudo quanto quisera. E necessário, pois, que ou
tro seja encarregado de instruí-los e dirigi-los na piedade. Portanto, roguem no
vamente as luzes do Espírito Santo e a proteção de Maria. Reflitam melhor. 
Renunciem a qualquer sentimento ou motivação humana, para, em seguida, pro
ceder a nova eleição.” (Vida, 1989, p. 130)
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“O Padre Champagnat ficou muito confortado com as boas disposições 
desses Irmãos e com a iniciativa. Testemunhou-lhes sua alegria, elogiou-lhes o 
bom espírito e a fidelidade. Disse-lhes, após um momento de reflexão: ‘Deixem- 
me a sós algumas horas a fim de examinar diante de Deus o que devem fazer. 
Rezem também vocês, para que o Espírito Santo me ilumine e me inspire o que 
lhes devo aconselhar. Vou chamá-los quando houver ponderado tudo madura
mente’.” (Vida, 1989, p. 158)

“Finalmente recomendou aos Irmãos que implorassem as luzes do Espírito 
Santo e a proteção de Maria, com fervorosas preces, para discernirem a vonta
de divina nessa escolha memorável, afastando qualquer consideração humana, 
espírito próprio e qualquer idéia de ambição ou de conluio.” (Vida, 1989, p. 207)

“A cerimônia da eleição começou pelo canto do Veni Creator e a cele
bração da missa do Espírito Santo, com a participação de toda a comunidade. 
Terminada a Eucaristia, o P. Colin dirigiu curta, porém patética, alocução aos 
Irmãos, conclamando-os novamente a fazerem uma boa escolha. Terminou com 
a oração dos Apóstolos: ‘Senhor, vós que conheceis o coração de todos, dai a 
conhecer aquele que escolhestes (At I, 24)'.” (Vida, 1989. p. 207)

“Na 5a-feira e no domingo, depois do exame, recita-se o Veni Creator. 
lêem-se os mandamentos religiosos e os meios de perfeição; cm seguida, segue 
o Capítulo de Culpas e termina-se a oração .” (Regra de 1837. núm. 02. 41)

“Na véspera do retiro, depois da oração da noite, recita-se o Veni Creator.” 
(Regra de 1837. núm. 04. 05)

“No começo da aula, reza-se o Veni Sancte Spiritus. a Ave-Maria e o ofe
recimento a Deus das obras do dia.” (Regra de 1837, núm. 06, 4)

“Na véspera do retiro, depois da oração da tarde, recita-se o Veni Creator.” 
(Regra da Casa de l’Hermitage, núm. 10)

"Ao meio-dia menos dez minutos, quem preside, recita o Veni Sancte 
Spiritus e a Ave-Maria; depois dedica-se cinco minutos ao exame particular, e 
os outros cinco à leitura do Manual do Exame de Consciência.” (Regra da casa 
de rHermitage, núm. 18, 40)

“Ao segundo sinal, cada qual se recolhe um instante e começa-se a oração 
com o Veni Sancte Spiritus.” (Regra da casa de I Hermitage, núm. 27, 2)

“Desvestir-se rapidamente com toda a decência possível em respeito à pre
sença de Deus e dos Santos Anjos e por nosso corpo que deve considerar-se co
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Alguém que deixou-se moldar pelo Espírito Santo.

mo membro de Jesus e templo do Espírito Santo.” (Regra da casa de LHermitage, 
núm. 28. 3)

Depois, por método dedutivo, alguém trataria de buscar o que deveu ser 
seu ambiente cultural religioso. Aqui seria obrigatória a reflexão sobre o parâ
metro da “Escola francesa de espiritualidade”. Tudo isso nos levaria a exami
nar, pelo menos, o pensamento do Cardeal de Bérulle, do Padre Olier e de São 
João Eudes. Sem dúvida alguma que Marcelino, por provir de uma formação 
sulpiciana, tanto no Seminário de Verrières como no de Lião, teria herdado mui
tos aspetos referentes ao Espírito Santo dessa escola de espiritualidade. Elementos 
não faltariam, porém, prefiro não adentrar muito por aí. O tipo de orações que 
Marcelino rezava e que aparecem no “Manual de Oração”, a uso dos primeiros 
Irmãos, contém todos esses mecanismos de interiorização e contemplação tão 
típicas do eudismo. Citarei apenas e de passagem, a oração “Ó Jesus, vivente 
em Maria...” e a fórmula introdutiva da promessa dos neo-ordenados aspirantes 
maristas em que se obrigarão a pôr todo o empenho na fundação da Sociedade 
de Maria nos seus quatro ramos (Padres, Irmãs, Leigos e Irmãos Educadores):

“Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tudo para a maior gló
ria de Deus, e para a honra de Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo”. 
(Consagração dos futuros maristas a N. S.a de Fourvière, 23 de julho de 1816: 
cf. Vida. 1989. p. 32)

Há, porém, outro filão para as nossas pesquisas, não de feitura docu
mentária ou de contexto, senão existencial. Refiro-me ao fato de que Marcelino 
era um ser habitado pelo Espírito Santo, como qualquer outro cristão. Isso de
sde o batismo, a confirmação e, de modo particular, pela ordenação. Somos, co
mo batizados, habitados por esse Santo Espírito que nos faz filhos de Deus. Tudo 
isto deu-se em nosso Marcelino. Sua própria santidade pessoal é fruto, em pri
meiro lugar, da ação do Espírito divino.

"O Espírito (sopro) de Deus que cria e anima os seres, apodera-se dos ho
mens, especialmente dos profetas, para dotá-los de um poder sobre-humano, Os 
tempos messiânicos serão caracterizados por uma efusão extraordinária do Espírito, 
atingindo todos os homens para lhes comunicar carismas especiais. Porém, mais 
misteriosamente, o Espírito será, para cada um. princípio de uma renovação in
terior que o tornará apto a observar fielmente a Lei divina; ele será assim o princí
pio da Nova Aliança; como água fecundante, fará germinar frutos de justiça e 
de santidade, que garantirão aos homens o favor e a proteção de Deus. Essa efu
são do Espírito efetuar-se-á por intermédio do Messias, que será o seu primei
ro beneficiário em vista do cumprimento da sua obra de salvação.” (Bíblia de 
Jerusalém, nota ao pé da página. Ezequiel 36, 27)

Foi nosso Marcelino homem que deixou-se formar pelo Espírito e. por is
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so, foi crescendo em santidade, em bondade. Nosso Fundador é dos homens cuja 
vida é o melhor livro que escreveram. Importa-me mais saber como caminhou 
Marcelino na vida do que onde pôs o seu pé no caminho.

“Falava-nos freqüentemente do cuidado que a divina Providência tem da
queles que confiam nela e, em particular, pelo que se refere a nós. E quando nos 
falava da bondade de Deus e do seu amor para conosco, nos comunicava esse 
fogo divino de que estava repleto, e em tal medida e força que as penas e os tra
balhos da vida, com todas as suas misérias, não teriam sido capazes de tran- 
stornar-nos.” (Testemunho do Ir. Lourenço, OM 756)

Entretanto, o mais específico desse homem é que se trata de um cristão 
carismático, no sentido teológico da palavra. E alguém particularmente a ser
viço desse Santo Espírito para fundar uma nova família na Igreja e estabelecer 
uma determinada espiritualidade, como caminho para Deus.

“Tenho sempre a firme convicção de que Deus quer esta obra, nesta épo
ca em que a incredulidade avança espantosamente; porém talvez queira Ele ser
vir-se de outras pessoas para estabelecê-la.” (Cartas, 4, p. 30, maio de 1827, a 
um Vigário-geral de Lião)

Devemos abandonar idéias equivocadas acerca do nosso Fundador. As ve
zes insistimos demais nos aspetos de riqueza humana desse homem. E fazemos 
depender tudo de sua força de vontade, de sua constância, de sua firmeza, de sua 
alegria. Se não formos um pouco mais a fundo, tudo isso seria permanecer na 
periferia. Não somos uma excrescência de uma exuberância visceral ou o arro
to de homem de boa digestão. Alguns ideólogos da "qualidade total” nos que
rem fazer pensar que tudo depende da grandeza dos meus sonhos e da habilida
de em levá-los a cabo. O de Marcelino vai por outro lado.

O Senhor o tomou do nada e o foi fazendo à medida da missão para a qual 
o encarregaria. O Servo de Javé age mesmo contra seu gosto pessoal. Tudo su
porta para levar adiante o desígnio de Deus. Assim foi com Marcelino. Sua gran
de capacidade para amar vinha do Espírito Santo.

Muitas vezes ele disse que Deus compraz-se em utilizar os que são pou
ca coisa. Assim a obra de Deus aparece mais claramente. Pergunto-me se não 
estaremos deformando nosso Marcelino. Há muitas citações que expressam suas 
limitações: timidez, com pouca coisa o Senhor faz...

“Apresentam-se igualmente muitos noviços, mas a maioria deles são po
bres e muito crianças. Contudo, há três que têm a idade da razão, pois já pas
sam dos trinta. Um deles é o homem de negócios, outro é sapateiro, e o tercei
ro... esse não é nada. Mas é com nada que Deus realiza grandes coisas.” (Cartas, 1, 
p. 25, ao Irmão João Maria Granjon, l.° de dezembro de 1823)
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Alguém que deixou-se moldar pelo Espírito Santo.

Champagnat foi dócil à ação do Espírito. Essa presença o supera por com
pleto. Os Irmãos, seus seguidores, não estamos, pois, a serviço de uma idéia hu
mana, por genial que seja, senão a serviço dessa mesma ação do Espírito Santo.

A vida de Marceiino seguiu o caminho da do Servo de Javé. Jesus princi
piou com muita coragem e terminou com a sensação de um grande abandono. 
Do lado de Marceiino, é suficiente que pensemos em sua situação física, a apro
vação legal, as crises dos Irmãos (Silvestre), os problemas de alguns Padres 
(Chanut,Terraillon...), as dificuldades provenientes das Obras...

Deus foi preparando aos poucos Marceiino para que se esvaziasse de si 
mesmo. Quando chegou o momento previsto pela Providência, Champagnat de
dicou-se à fundação do Instituto com toda a naturalidade e singeleza, assim co
mo com grande decisão e energia. Exteriormente a diferença entre um inspira
do e um teimoso é pequena. Mas interiormente, que distância! Tudo está nas mo
tivações e no esvaziamento de si mesmo, isto é, na busca exclusiva das coisas 
do Pai.

Marceiino deu-se conta, desde pequenino, do olhar amoroso com que Jesus 
cercava as crianças e os jovens. E quis materializá-lo com os Irmãos que fun
dou.

Marceiino me fascina porque penso que, por sua existência. Deus passou 
até nós. Não sabia ler, e nos ensinou a ler. Não sabia escrever bem, e nos ensi
nou a escrever. De nós. analfabetos, fez mestres. Sim, Deus agia a partir da pes
soa de Marceiino. Para o nosso benefício, foi um homem invadido por Deus.

Maravilhosa pedagogia espiritual de Marceiino. Fazia com que se asso
ciasse o sentido da presença amorosa de Deus vendo as coisas simples de todos 
os dias: cruzes nos caminhos, campanários de igrejas, estátuas marianas...

A expansão do Instituto: algo parecido com a narração dos Atos dos Apóstolos. 
As dificuldades apresentadas pelas diversas mentalidades levantaram, sem dú
vida, o dilema aos Irmãos da época: Manter tudo rigidamente (confundindo o 
essencial com o contextual), ou ir adaptando as coisas de acordo com as diver
sas culturas? Como na Igreja, também no Instituto deu-se a presença do Espírito. 
E foi se produzindo essa maravilhosa unidade na diversidade.

É importante estudar o conjunto carismático: o fundacional e o institu
cional. Quando o Espírito tocou Marceiino, criou vida que se estendeu por to
do o mundo, assim como as nuvens que se descarregam nas ladeiras do Pilat fa
zem nascer o Gier que corre para o mar. Se é importante o momento inicial, não 
o é menos o seguinte. Marceiino e seus primeiros discípulos não esgotaram o 
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carisma. O caudal de um rio é feito não só pela água da fonte. Todos os afluen
tes são importantes.

“Se conhecésseis o dom de Deus...”. O Espírito presenteou à Igreja o ca
risma do nosso Instituto. Essa é a base do nosso amor à obra de Marcelino. Nossa 
fidelidade ao Instituto é precisamente nossa maneira de sermos fiéis a Deus.

Creio na vida do Instituto. O Espírito Santo está aí, no carisma institu
cional, tal como esteve no fundacional. Impossível restringir-se só ao Fundador 
e à sua época. E preciso ter a visão do conjunto. O carisma é atuante, não sim
ples história acontecida. O Espírito continua operando maravilhas.

As gerações sucessivas de Irmãos gozam de um carisma que as capacita 
para o justo discernimento do autêntico, no Instituto. Isso com o fim de enca
minhar fielmente a ação do Espírito. De outra maneira o trabalho da Instituição 
seria impossível. O carisma teria sido monopólio, ou ao menos, exclusivo do 
Fundador e, por isso, teria morrido com ele. A sobrevivência institucional esta
ria baseada somente na capacidade de memória histórica do grupo.

Parece que há duas concepções da vida religiosa: A degenerativa e a evo
lutiva. A primeira põe toda a influência do Espirito no momento inicial, funda
cional. A segunda faz da história do Instituto um caminhar animado e presidido 
pelo Espírito, sobre o caminho iniciado pelo Fundador. Toda a reflexão subse- 
qüente e, portanto, toda investigação, dependerão da preferência dada a uma des
sas duas concepções.

O Espírito Santo continua trabalhando hoje como ontem. Os Capítulos 
Gerais e os Superiores Gerais não têm como missão só conservar o inicial. Uma 
fidelidade à mera materialidade dos fatos asfixiaria a verdadeira fidelidade. Seria 
uma atitude do Sicut erat in principio... E preciso estar atentos à tentação do pri- 
mitivismo. E necessário estudar toda a evolução. Não ver a história do Instituto 
como um processo degenerativo da idéia originária.

Insiste-se em conhecer a Marcelino objetivamente a partir de fora. Olvida- 
se que nos anima o mesmo Espírito que o animava. E a partir da vivência, re
fletida e aprofundada sempre mais, desse carisma comum, que melhor captare
mos o que pretendia nosso Marcelino. Trata-se de um conhecimento interior, ba
seado no fenômeno da ressonância, da sintonia espiritual.

Há relação há entre Marcelino e o Espírito? Bem, não se poderia conce
ber Marcelino sem a presença contínua do Espírito. Foi um homem modelado 
pelo Espírito.
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Alguém que deixou-se moldar pelo Espírito Santo.

O Padre Maitrepierre, ao escutar estas palavras citadas na pág. 7 (do P. 
Champagnat: "O maravilhoso da Sociedade é que Deus haja querido valer-se de 
semelhantes instrumentos para realizar esta obra”), disse-me: “Com efeito , o P. 
Champagnat tinha tudo o que humanamente era necessário para que sua empresa 
malograsse". (P. Mayt. OM 537)

Um Pároco da diocese de Lião, condiscípulo do P. Champagnat no Seminário 
Maior, dizia, uns 25 anos após a fundação dos Irmãos, cheio de assombro: “Deus 
o escolheu e lhe disse: ‘Champagnat, faça isto’; e Champagnat o fez...”. Não po
dia explicar de outra maneira um êxito tão assombroso. (P. Terraillon. OM 701)

“Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém... Que a graça de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunicação do Espírito Santo 
estejam sempre com vocês. Confiante, deixo-os nos sagrados corações de Jesus 
e de Maria, esperando nos possamos reunir todos juntos na feliz eternidade. 
(Testamento Espiritual do Padre Champagnat, IX de maio de 1840)

Tradução: Ir. Hruno Edmundo Schmitt, Província de Porto Alegre
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AS INSTRUÇÕES OCULTAS DO PADRE 
CHAMPAGNAT

PEQUENA CHAVE DE LEITURA 
DA VIDA DO FUNDADOR

Ir. André Lanfrey

Nota: O texto a seguir é a conclusão de um trabalho intitulado “Introdução 
à Vida do P. Champagnat”, a ser publicado ulteriormente. Como muitos leito
res não dispõem de tempo para ler uma obra bast-ante extensa e técnica, estas 
páginas darão uma forma condensada do assunto.

l.a PARTE: UM AGIÓGRAFO, UMA ÉPOCA, UM AMBIENTE.

/./ - UM FUNDADOR

Nascido em 1789 em Marlhes, pequena cidade de montanha do 
Departamento de La Loire. falecido em 1840. Marcelino Champagnat. sacerdo
te. fundador dos Pequenos Irmãos de Maria ou Irmãos Maristas, pertencia de
sde 1814-1816 à Sociedade de Maria de Lião. idealizada no Seminário Maior 
pelo P. Courveille. um de seus condiscípulos, tendo em 1816 uma dezena de 
membros. Esses maristas queriam regenerar a fé na França e no mundo pela ação 
missionária de uma árvore que tinha três ramos: sacerdotes, religiosos e leigos. 
O P. Champagnat propõe acrescentar a esse projeto primitivo um ramo de Irmãos 
dedicados às escolas. Nomeado vigário cooperador em 1816 na pequena cidade 
de La Valia, nas montanhas do Pilat (Loire), o P. Champagnat inicia o reafervo- 
ramento de sua paróquia com uma ação pastoral vigorosa. Diante das dificul
dades em instruir sobre a vida cristã pessoas das aldeias distantes, funda, a par
tir de 1817. uma comunidade de Irmãos que os destina primeiramente a cate
quizar as aldeias e algumas paróquias próximas. A partir de 1822, sua ação se 
estende às cidades, e o recrutamento torna-se mais amplo, pois jovens do 
Departamento da Haute Loire vêm reabastecer uma fonte local que estava esmo
recendo. Em 1824. construída a casa de 1'Hermitage, próxima à cidade de Saint 
Chamond, o ideal do P. Champagnat se expande: sua congregação torna-se mais 
objetivamente ensinante, sobretudo para lutar contra o ensino mútuo, minist- 
do pelos Liberais e considerado falto dc espírito cristão.

Concomitantemente, o P. Champagnat, com o fim de aumentar os qua.,ros 
dos Irmãos, apela para aquele que considera como seu superior, o P. Cou ’ He. 
Essa colaboração contudo tornou-se negativa, pois os Irmãos não ac. i‘ ama 
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pessoa de comportamento pouco estável que irá se separar dele, Champagnat, 
em 1826. Tentará em seguida criar, sempre em THermitage, uma comunidade 
de padres mari.stas que, após alguns anos, se tornará independente.

No fim da Restauração, o P. Champagnat viu-se obrigado a assumir so
zinho a função de fundador dos Irmãos Maristas, utilizando para isso os qua
dros mais competentes de seus discípulos. A congregação conhece então uma 
real prosperidade graças a seu carisma e sua firmeza. A expansão é ainda favo
recida pela lei Guizot (1 833) que obriga as comunas a criar uma escola para me
ninos. Quando faleceu em 1840, tinha 280 discípulos trabalhando em 48 esta
belecimentos.

Depois dele, a Congregação acelera seu crescimento numérico, desmem
bra-se da Sociedade de Maria, dirigida pelo Padre Colin, e estrutura-se graças 
à adoção de Regras Comuns (1852), de um Guia das Escolas (1853). de Regras 
do Governo (1854) e de um Manual de Piedade (1855). A Vida de Marcelino 
Champagnat (1857). escrita pelo Irmão João Batista, termina por dará Congregação 
grandes textos basilares, oriundos da ação e do pensamento do P. Champagnat.

1.2 - HAGIOGRAEIA E MÉTODO CATEQUÉTICO

Essa Vida de M. Champagnat insere-se numa tradição hagiográfica que. 
a partir do século XVII, tem por escopo contar a vida de uma personagem san
ta. visando ao mesmo tempo a compor um tratado de vida ascética. Por isso, es
sa Vida está dividida em duas partes: a primeira, essencialmente biográfica, e a 
segunda, tida como mais importante, visando a constituir “um corpo de doutri
na".1

Por conseguinte, esse gênero hagiográfico não aborda somente o mara
vilhoso. mas, se os fatos históricos retratados mostrarem um progresso espiri
tual e hagiográfico. não são omitidos. A Vida de M.J.B. Champagnat está, por
tanto. solidamente embasada na história de um tempo e de um meio, e uma lei
tura crítica pode muito facilmente encontrar, mediante interpretação edificante, 
jogos de poder, hesitações, contradições, sucessos, fracassos, inspirações, tran
sformações que são a herança de todos os empreendimentos humanos. Uma lei
tura superficial poderia julgar a obra ultrapassada: guarda, porém, realmente 
uma forte credibilidade se dispusermos de chaves de interpretação adequadas 
que permitam superar um tom edificante que não mais corresponde à nossa sen
sibilidade, mas faz despontar o que o autor afirmou intuitivamente. Devemos, 
portanto, aceitar essa biografia como um gênero literário hagiográfico que pre
cisamos decodificar.

A obra é escrita também segundo o gênero literário catequético, sendo ca
da capítulo - sobretudo na segunda parte - uma instrução sobre determinada vir
tude. O plano é quase sempre composto por uma lição de catecismo ou uma “in-

Irmão Avit: Introdução aos Anais do Instituto 
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strução de família”, começando pela definição de uma verdade que se deve crer, 
justificada por "provas” extraídas da Sagrada Escritura ou dos Padres da Igreja. 
Em seguida, é desenvolvida uma argumentação destinada a convencer o auditó
rio ou o leitor, apelando para sua imaginação, seus sentimentos, sua razão. Essa 
argumentação é entremeada de “comparações” extraídas da vida diária, de “pará
bolas”, isto é, de ficções que apelam para a imaginação cristã, de "histórias” ob
tidas quase sempre da Vida dos Santos. Por fim. o leitor é convidado a praticar 
a virtude, cuja importância lhe foi demonstrada, através de algumas “práticas”.

Como a obra trata do P. Champagnat. muitas “histórias”, "provas”, “com
parações” são tiradas de sua vida e de seus ensinamentos. Por isso, sua Vida é 
uma verdadeira antologia de suas instruções, cartas, conselhos orais, máximas, 
sentenças. Podemos também destacar do livro 91 sentenças ou máximas, isto é, 
frases curtas para serem facilmente memorizadas, 70 conselhos gerais ou parti
culares, mais extensos, e 75 sínteses de conferências ou instruções, ocupando 
às vezes várias páginas.

1.3 - OS TESTEMUNHOS DOS IRMÃOS

Para escrever sua obra, o Irmão João Batista coligiu testemunhos escritos 
ou orais dos Irmãos que tinham conhecido o fundador. São 105. Teve, porém, o 
cuidado também de salientar esboços biográficos de alguns dos principais dis
cípulos, testemunhas e ao mesmo tempo companheiros do fundador, falecidos 
pouco tempo depois dele. Assim, os Irmãos Estanislau e Luís apresentam dupla 
condição de discípulos e colegas do fundador pois essa biografia é também a 
história de um companheirismo entre o herói principal e os discípulos fiéis. O 
Irmão João Batista, ele também testemunha embora tardio (entrou na 
Congregação em 1822) e autor da biografia, nos indica quais as fontes consul
tadas, conservando-se discreto em relação às suas próprias lembranças que cons
tituem com certeza parte notável das contribuições. Quanto aos testemunhos dos 
leigos ou dos sacerdotes, são bem menos numerosos e por vezes sucintos, o que 
está a indicar que foram dados oralmente o mais das vezes. Em resumo, essa 
biografia é fundamentalmente feita pelos Irmãos. Mais que uma obra de um 
autor, ela é de um grupo de discípulos.

Entretanto, esses testemunhos, essas cartas, essas instruções estão relata
das o mais das vezes na segunda parte da obra em que o autor não tem preocu
pações cronológicas. Esse fato tem o inconveniente de não mostrar a evolução 
do Fundador e da congregação desde 1817 até 1840. Por isso, deve-se seguida
mente envidar esforços para compreender, por exemplo, que a prática da morti
ficação mudou muito: em La Valia usa-se a disciplina e a alimentação é muito 
frugal, tanto por imposição penitencial quanto por pobreza. Será somente de
pois de 1830 que se vai misturar um pouco de vinho na água e que se passa a 
comer carne de açougue. Da mesma forma, no relacionamento com os sacerdo
tes, as mudanças são notáveis: no começo tem-se a impressão de que o pároco
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rv.nor local dos Irmãos. A autonomia relativa da comunidade só é efeti- 
ada mais tarde.

Por outro lado, se sabemos que o salmo 126 ("Se o Senhor não edificar a 
casa...") é freqüentemente citado pelo Fundador e constitui uma das chaves de 
sua espiritualidade, não conseguimos precisar desde quando ele começou a usá- 
la. Parece-nos que desde 1824. Mas, e antes? Da mesma forma, a expressão 
"Recurso Habitual" designando Maria, desde quando é utilizada? E identifica
da em 1830. mas é provável que seu uso seja mais antigo.

1.4 -AS ETAPAS DA REDAÇÃO

Estamos bem informados sobre esse assunto: é a partir de 1841 que, esti
mulados pelo Padre Colin, Superior Geral da Sociedade de Maria, e com o auxí
lio do Padre Maitrepierre, os Irmãos decidem recolher anotações sobre o Fundador. 
O trabalho foi confiado ao Irmão João Batista, assistente do diretor geral, o Irmão 
Francisco. Uma circular de 10 de agosto convida os Irmãos a enviar documen
tos que pudessem servir para esse empreendimento. Em 1847 o Padre Mayet, 
marista, já pode consultar “volumosos cadernos”. Desde 1854 são lidos aos 
Irmãos capítulos da Vida do Fundador. Nos retiros de 1856 a obra é lida durante 
as refeições. Mas os “volumosos cadernos" de que fala o Padre Mayet e que ser
viram para redigira Vida desapareceram. Dos numerosos testemunhos dos Irmãos 
encontrados na Vida só subsiste o do Irmão Lourenço. um dos primeiros irmãos. 
Portanto, não temos como confrontar a Vida, redigida pelo Irmão João Batista, 
com boa parte das fontes de que se serviu: a obra, até hoje, parece estar suspensa 
no tempo, sem fontes e, portanto, sem meios de verificarmos se o autor inter
pretou ou não as colaborações ao construir um Champagnat segundo seus pró
prios pontos de vista.

1.5 - AS FONTES DA “VIDA ”

É meu objetivo mostrar que, se não dispomos mais efetivamente do tes
temunho dos Irmãos, conservamos no entanto um grande número de manuscri
tos e de textos impressos, sobretudo do Irmão João Batista e do Irmão Francisco, 
cujo estudo, que apenas está começando, esclarece notavelmente a Vida. Entre 
esses manuscritos deve-se citar o Tratado da Educação - chamado "Apostolado 
de um Irmão Marista" (A.D.F.M.) pelo Irmão Paul Sester - do qual possuímos 
três versões: um fragmento de umas sessenta páginas, oriundo da versão prova
velmente a mais antiga, que denominei Escritos diversos n.° 8 (ED8). uma qua
se concluída, feita pelo Irmão João Batista, e uma cópia desse texto, realizada 
após sua morte. Nos Cadernos do Irmão Francisco deve-se notar também os 
Cadernos 307-309 que são anotações de instruções remontando algumas certa
mente ao próprio Padre Champagnat.

Um dos sinais de que entramos em contato direto com o fundador através 
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desses vários manuseritos é que as instruções neles contidas se repetem. Com 
efeito, não é raro que textos muito parecidos, raramente idênticos, se encontrem 
várias vezes nos manuscritos do Irmão João Batista ou nos do Irmão Francisco 
e, às vezes, nos dois. Alguns em estilo sumário, como se o autor tivesse toma
do anotações durante uma exposição oral. Minha suposição é que os manuscri
tos dos Irmãos João Batista e Francisco conservaram instruções do Fundador, 
provavelmente anotadas por alguns Irmãos como também por eles mesmos.

Essa hipótese é reforçada pelo fato de que Avis, Leçons, Sentences, que é 
um repositório das instruções do Fundador, foi redigido em data posterior (1866) 
e esse trabalho - mesmo levando em conta a memória excepcional do Irmão João 
Batista - não poderia ter sido feito sem fontes escritas. Por outro lado, muitas 
de suas instruções encontram-se nos manuscritos do Irmão João Batista.

Está claro também que bom número delas, particularmente em A.DF.M., 
foram remodeladas pelos superiores que as atualizaram, acrescentando citações 
de autores contemporâneos, acreditando com isso tê-las enriquecido ao citar 
Santos e autores espirituais, pois delas se serviam nas numerosas conferências 
realizadas durante os retiros que tinham que animar. Essa intenção, louvável em 
si, tornou-se desastrosa para o historiador, porque é preciso, em muitos textos, 
separar o que é original daquilo que é acréscimo ou comentário.

Acrescentemos que essas instruções parecem ter servido de base à redação 
das Regras Comuns (1852), do Guia das Escolas (1853), do Manual de Piedade 
(1855), isto é, dos livros basilares do Instituto. Evidentemente também servi
ram para a redação da Vida.

Essa biografia não está, pois, tão desprovida de fontes quanto parecería; 
é uma peça essencial de um conjunto doutrinai e legislativo que cria, em teoria, 
um Instituto cujo fundador, falecido prematuramente, não poderia tê-lo levado 
a efeito a não ser por sua ação persistente, sua palavra portadora de um forte ca
risma, suas cartas e alguns raros escritos. Em suma, nossa introdução da Vida 
poderia muito bem intitular-se "As instruções ocultas do Padre Champagnat", 
porque estas, que serviram de fonte essencial a toda a literatura marista que está 
em nossas mãos, estão ou em estado puro, ou mescladas com a ganga deposita
da pelos discípulos que julgavam preservá-las do desgaste do tempo revestindo- 
as com seus próprios comentários.

Parece ser possível, partindo dos manuscritos e dos livros da Congregação 
e confrontando-os entre si, separar com bastante precisão o que se origina do 
Fundador daquilo que foi acrescentado ulteriormente.

1.6 - O IRMÃO JOÃO BATISTA

Antes de desenvolver exemplos dessa operação relativamente técnica, convém 
situar com precisão o autor dessa biografia: o Irmão João Batista Furet.

Nascido em 1807, em Saint-Pal-de-Chalençon (Haute-Loire), cerca de uma 
centena de quilômetros de La Valia, parece ter tido uma infância marcada pela 
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asma que o tornou inapto para os trabalhos agrícolas. Fez parte do grupo dos 8 
jovens recrutados por um egresso dos Irmãos das Escolas Cristãs, chamado Benoit 
Grizard, que chegaram a La Valia na primavera de 1822 com grande surpresa do 
Padre Champagnat. Apesar de não ser do primeiríssimo grupo de discípulos está 
bem próximo das origens do Instituto (1817).

Inicialmente adjunto em Bourg-Argental (1822-1823) onde adoece a pon
to de o Fundador ir visitá-lo e quase morre na neve ao voltar, é depois diretor 
de várias escolas ou convocado para 1’Hermitage a fim de ajudar o Padre Champagnat 
na administração da congregação. Em 1839, em razão do prestígio adquirido 
junto aos Irmãos, é nomeado Assistente. Governa as Províncias do Sul de 1842 
a 1860. depois as do Centro (Saint-Genis- Lavai) de 1860 a 1872, ano de sua 
morte.

Não existe uma verdadeira biografia desse homem, excepcional sob mui
tos pontos de vista, apenas esboços de valor não desprezível. Antes de tudo, lo
go após sua morte, o Irmão Luís Maria, Superior Geral, dedica-lhe uma Circular 
e solicita que os Irmãos recolham seus escritos, sobretudo suas cartas, com vis
tas a uma biografia que não veio à luz antes de 1917.0 Irmão Anfilóquio Deydier 
trabalha então as centenas de cartas recolhidas e redige o testemunho de Irmãos 
ainda vivos; sua obra, porém, permanece em estado de manuscrito. Em 1953 em 
Nossos Superiores, seleção de biografias sucintas dos principais Superiores do 
Instituto, o Irmão João Emílio utiliza os dois trabalhos precedentes não trazen
do quase nada em matéria de novidades. Em 1990-1991, em Cadernos Maristas 
n.° I e n.° 2, o Irmão Paul Sester oferece uma síntese histórica que representa o 
primeiro trabalho científico sobre o Irmão João Batista.

Apesar desta relativa falta de informação, podemos contudo esboçar um 
seu retrato. Primeiramente, o Irmão Luís Maria no-lo apresenta como “um se
gundo fundador’’ por “ter sobrevivido 32 anos ao venerando Padre”. E uma ho
menagem prestada ao legislador da Congregação que redigiu a Vida, o Guia das 
Escolas (1853) e participou largamente na redação dos outros textos funda
mentais. Menciona também a autoridade extraordinária do Irmão João Batista 
nas Províncias do Sul, o caráter vivaz e convincente de suas instruções e o bem 
imenso feito por suas inumeráveis cartas. Descreve-nos um homem extrema
mente ativo, malgrado a doença que o acompanhou por toda a vida e o conde
nou a um severo regime alimentar, à solidão e à imobilidade a partir de 1860. 
Aliás, é sua doença que, impedindo-o de se locomover, o constrange a escrever 
bastante e lhe dá o tempo necessário para redigir numerosas obras durante os 
anos compreendidos entre 1866 e 1872.

Legislador respeitado. Superior carismático, o Irmão João Batista consta 
ter sido também um mestre espiritual muito apreciado pelos Irmãos e fortemente 
alimentado por uma tradição ascética e espiritual, tendo lido e relido grande nú
mero de obras. Segundo ele. a vida espiritual é um edifício que tem por alicer
ce a humildade, o aniquilamento de si e a piedade. O primeiro estágio consiste 
em possuir uma grande compreensão dos caminhos de Deus, do conhecimento 
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de Jesus Cristo, da devoção a Maria, aos Santos, aos Anjos da Guarda, às almas 
do purgatório, tudo impregnado de espírito filial, de generosidade, de constân
cia. O segundo estágio é composto de zelo, de prudência, de dedicação, de ca
ridade sem limites.

Esse mestre espiritual não está isento - sua doença deve ter contribuído - 
de crises de dúvida que o Superior Geral a custo pôde atenuar. Encontra-se 
também nele proposições sobre a paternidade de Deus e a certeza de ser salvo 
dignas de Teresa de Lisieux.

A redação da Vida do Fundador, escrita de 1841 a 1856, situa-se, portan
to, na quadra da vida em que esse homem goza da plenitude de seus meios. Jovem 
ainda e apesar disso muito apreciado pelos mais velhos, tem em seu passado 
uma longa carreira de diretor de escola e de administrador em que se desem
penhou plenamente e soube adquirir uma vasta cultura de autodidata que o tor
nou apto a redigir uma obra suficientemente esquematizada e documentada, tan
to que até hoje ainda é lida com satisfação. Suas produções posteriores não terão 
essa sobriedade e solidez.

1.7 -0 CONTEXTO HISTÓRICO

O tempo da redação da Vida coincide com o início na França do que se 
convencionou chamar de Revolução Industrial que começa a provocar o êxodo 
rural, agitações sociais e doutrinas revolucionárias. Os regimes políticos são in
stáveis: em 1 848 a Monarquia de Julho desmorona sob os golpes da Revolução 
de Fevereiro. Depois, a república democrática se transforma rapidamente em 
república conservadora antes de ser vítima do golpe de estado de 2 de dezem
bro de 1851 que estabelece o II Império, autoritário, até 1860.

Por outro lado, a Lei Guizot (1833), que obriga cada comuna a ter uma 
escola para rapazes, cria para a Congregação enorme mercado: prefeitos e pá
rocos a procuram para fundar escolas públicas a fim de educar a juventude nos 
bons princípios. A Lei Falloux, em 1850, favorece ainda mais as Congregações.

Globalmente essas mudanças econômicas, políticas e legislativas são fa
voráveis; impõem, porém, à Congregação um ritmo desenfreado de fundações, 
obrigando a organizar um recrutamento maciço e uma formação sumária. Assim, 
o número de Irmãos cresce rapidamente: são 280 em 1840 e 1.665 em 1857. E 
o número de estabelecimentos passa de 48 em 1840 para 379 em 1859.

Compreende-se que essa prosperidade tão rápida tenha tido efeitos nega
tivos graves: falta permanente de quadros que obriga a entrega da direção das 
escolas a homens pouco experientes e sérios; falta de perseverança de numero
sos Irmãos; crescimento do número de incapazes... Sobretudo, os Irmãos ido
sos, fortemente motivados religiosamente e portadores do carisma do Fundador, 
são sobrepujados por enorme quantidade de jovens mais instruídos que eles, mas 
muitas vezes pouco imbuídos do espírito do Instituto.

A Vida, pois, tem por função, notadamente, fazer conhecer as origens e 
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manter um espírito comum. Concomitantemente é um verdadeiro manual do per
feito noviço, do bom Superior, do bom educador religioso. Em resumo: quer dar 
respostas a todos os tipos de Irmãos da Congregação. O Padre Champagnat, par
cialmente desprestigiado, torna-se o modelo do Irmão Marista, seja qual for sua 
situação. E as críticas contra os que questionam sua vocação e os que não têm 
dedicação nem caridade não faltam.

O leitor deve, portanto, ter em mente que a Vida foi escrita num momen
to delicado da história da Congregação: o dever de criar sua própria legislação 
e integrar levas de jovens numa França envolta em mutação social e econômi
ca. Não é. pois, fácil ao Irmão João Batista dar um ideal de estabilidade a um 
corpo de dinamismo explosivo. Eu me pergunto: essa época não será o momen
to em que se estabelece uma contradição fundamental que irá perturbar mais tar
de a Congregação: um ideal de estabilidade contraposto a uma ação extrema
mente dinâmica? O Instituto terá condições de adaptar-se praticamente a todas 
as circunstâncias, mais do que pensar as mudanças que está vivendo? 
Apresentando-nos um fundador em sua estabilidade de santo desde o berço an
tes que em sua evolução durante a vida, o Irmão João Batista contribuiu para 
estabelecer uma doutrina, necessária em sua época, mas geradora mais tarde de 
bloqueios. Seja como for, o mito das origens está ainda suficientemente vivo, e 
os que o possuem - o Irmão João Batista por primeiro - estão suficientemente 
preparados para incutir em numerosos jovens Irmãos um espírito missionário 
generoso.

2.a PARTE: A “VIDA” CONFRONTADA COM OUTRAS FONTES 
MARISTAS

Tendo estabelecido o contexto amplo em que se inscreve a redação da Vida. 
posso voltar a uma análise mais apurada do conteúdo para destacar suas fontes 
a partir de alguns exemplos.

2.1 - CAPÍTULOS-TESTEMUNHOS.

O capítulo V, que versa sobre “seu recolhimento e seu cuidado em se con
servar na presença de Deus” (p.321), corresponde, no Caderno 308 do Irmão 
Francisco, à instrução intitulada “Exercício da presença de Deus”. O exemplo 
abaixo permitirá ao leitor apreciar as correlações.

O começo do cap. XVHI da Vida, com o título “O que fazia para conser
var os Irmãos na vocação” (p. 474) liga-se a três textos manuscritos: um do Irmão 
Francisco, no Caderno 307 (p. 133) e dois do Irmão João Batista, no E4 (pp. 
341-342) e no E3 (pp. 106 e 107). Os três levam o mesmo título: “Vocação”.

Essas passagens - e muitas outras - são muito provavelmente do Fundador
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Vida, p. 326 Caderno 308, p. 918

“Talvez você me pergunte - dizia nu
ma instrução - por que volto tanto a 
esse mesmo assunto; é que ele é a ba
se da vida espiritual. Em que consiste 
a vida espiritual? Na fuga do pecado e 
na prática da virtude. Ora, a presença 
de Deus fará você evitar o pecado; e 
dará a força para praticar a virtude, su
portar as penas de seu estado e inspi
rará sentimentos de piedade. Quando 
somos tentados, só este pensamento: 
Deus me vê! é suficiente para dissipar 
as tentações. Com efeito, se não ousa
mos praticar o mal diante dos homens, 
como ousaríamos cometê-lo diante de 
Deus, se nos lembramos de sua pre
sença? O esquecimento de Deus é a 
primeira causa de todos os crimes.”

“A utilidade deste exercício consiste em 
ser um soberano preservativo contra o 
pecado e uma via curta e abreviada pa
ra chegar à perfeição. Com efeito, na
da mais próprio para nos conservar em 
ordem do que este pensamento: estou 
diante de Deus! Nada é mais eficaz pa
ra reprimir os movimentos das paixões, 
triunfar das mais violentas tentações e 
impedir de sucumbir às mais perigosas 
ocasiões, do que dizer: estou na pre
sença de Deus! [...]
Deus me vê! Deus me examina! Deus 
me julga! Com tudo isso posso eu ser 
tímido e sem entusiasmo em seu ser
viço e em tudo o que faço por ele?...”

através de cópias feitas pelos Irmãos por ocasião das instruções e dadas depois 
aos Superiores após a morte dele. Aliás, esses textos têm redações diferentes, 
prova de que, se têm uma fonte comum, foram transcritos por várias pessoas.

Caderno 307, 
“Vocação”, p. 133

De nada mais depende a 
salvação que de uma boa 
escolha de um estado de 
vida - diz Bourdaloue - 
quantos pecados evita
dos! Quantas virtudes 
praticadas! [...] “A vo
cação c um assunto ca
pital. É o fundamento so
bre o qual repousa todo 
o edifício da vida”, diz 
S. Gregório de 
Nazianzo. Se é pecado

E4 “Vocação” 
(pp.341 e 342)

“Guardai bem em vosso 
espírito-diz Bourdaloue 
-estagrande máxima: não 
há nada de que dependa 
mais a salvação do que da 
boa escolha da vida, por
que quase todos os peca
dos dos homens se origi
nam do compromisso 
com seu estado de vi- 
da”[...|.
“A vocação é o ponto pri n- 
cipal de que depende nos-

E3 “Vocação” 
(pp.lOóe 107)

“....Guardai bem em vosso 
espírito (Bourdaloue) esta 
grande máxima: não há nada 
de que dependa mais a sal
vação do que da boa escolha 
da vocação, porque quase to
dos os pecados dos homens 
derivam do compromisso de 
seu estado” (...]. “A questão 
da vocação é, pois, um as
sunto capital; é o fundamen
to sobre o qual repousa to
talmente o edifício de nossa
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7 . • i- Autor espiritual

Caderno 307, 
“Vocação”, p. 133

E4 “Vocação” 
(pp.341e 342)

E3 “Vocação” 
(pp. 106 e 107)

abusar das graças e des
prezar as inspirações, o 
que será então estancar 
a fonte com uma só ati
tude abandonando a vo
cação onde Deus nos 
preparara suas graças e 
nos garantira sua pro
teção! (Gautrelet2). A 
vocaçãoéo principal mo
tor de toda a vida (Luís 
de Granada). E a pedra 
angular, a fonte da qual 
derivam os demais 
meios de salvação: pre
destinação, vocação, 
justificação, glorifi
cação (Rm 8), tal é a or
dem e como que o enca- 
deamento da salvação, e 
ai de quem o rompe! 
(Ligório)”.

sa conquista da vida eter
na. A vocação sucede a 
justificação, e a justifi
cação é seguida da glori
ficação, isto é, a vida 
eterna. Quem romper essa 
corrente, essa ordem de 
salvação, jamais se sal
vará. Apesar dos esforços 
que empreender e de to
da a luta que travar, não 
terá êxito; e Santo 
Agostinho lhe dirige 
estas palavras: corres 
bem. mas fora do ca
minho (São Ligório). Ai 
de vós, meninos deserto
res, que acertais vossos 
conselhos sem minha 
participação (Isaías). Ai 
daquele que se opõe à von
tade de seu Criador.”

vida (S. Gregório
Nazianzeno). Se abusar das 
graças de Deus e desprezar 
suas inspirações é um peca
do, o que será então estancar 
a fonte, por assim dizer, de- 
finitivamente, ao deixar a vo
cação em que Deus nos des
tinara suas graças e assegu
rara sua proteção?
O Padre Luís de Granada3 di
zia que a escolha de um esta
do de vida é a roda-mestra 
da vida [...]; assim também 
na ordem da salvação, 
falhando a vocação, falha 
também toda a vida (S. 
Gregório, S. Ligório). A vo
cação é o único caminho de 
salvação para nós; deve-se, 
portanto, ao escolhê-la, 
conhecer as vantagens que nos 
advêm em relação a nossos in
teresses eternos (Massillon). 
A vocação é o ponto princi
pal de que depende a nossa 
conquista da vida eterna. A 
vocação sucede a justifi
cação, e a justificação é se
guida pela glorificação, isto 
é, pela vida eterna. Todo o 
que romper essa ordem, essa 
corrente de salvação, não se 
salvará. Apesar dos esforços 
que fizer e todos os trabalhos 
que realizar, não conseguirá; 
e Santo Agostinho lhe dirige 
estas palavras: (0 restante co
mo em E4)

Esta citação se encontra também em E3, mas colocada antes.
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2.2 -0 MANUAL DOS DIRETORES

Temos também a prova de que o Ir. João Batista se servia de suas lem
branças e anotações nas instruções orais que fazia: o Manual dos Diretores, re
sumo de suas instruções, traz sua marca evidente. Por exemplo, em 1854, pro
fere uma instrução constituída por quatro pontos: “l.°O que é falhar na vocação. 
2.° O que é perder a vocação. 3.° O que é apostatar na vocação. 4.° O que é ser 
infiel à vocação”. Ora. essa instrução encontra-se em A.L.S., explicitamente atri
buída ao Fundador, e também no manuscrito E4 (pp. 318-319), quase idêntica 
ao texto de A.L.S.

Notamos aqui, portanto, relações entre instruções orais entremeadas com 
textos escritos posteriormente. E muito provável que, quando terminada a Vida 
e lida pela primeira vez nas salas de refeições em 1856. os Irmãos já conheces
sem o essencial através das instruções dos Superiores.

2.3 - O MANUSCRITO A.D.F.M.

Esse documento, terminado provavelmente em 1852, impõe-se como a 
fonte essencial de três capítulos da Vida sobre educação (cap. XX, XXI e XXIII). 
Por exemplo, dá-nos a maneira como o Padre Champagnat concebia a prepa
ração próxima das aulas de catecismo, decorando-o e preparando as perguntas 
sobre o assunto. Versões muito próximas encontram-se na Vida (cap. XXIII. pp. 
552,553) e em A.L.S. (cap. XXXVII, pp. 378 e 379) como se pode observar 
abaixo.

A.D.F.M. Vida A.L.S.

‘ ‘Prepa ração p róxi - 
ma: para quem faz um 
estudo diário da reli- 
giãoc adquire essa ba
se de conhecimento 
que acabamos de 
abordar, a preparação 
próxima é fácil, custa 
pouco e pode reduzir- 
se ao que segue:

“O Padre Champagnat 
dizia seguidamente 
que um dos meios 
mais apropriados para 
atrair os meninos à 
escola e formá-los à 
virtude era o de pre
parar bem o catecismo 
e tornar as instruções 
agradáveis. Para isso

“Esse estudo e essa me
ditação habituais da re
ligião são a preparação 
remota do catecismo; 
como preparação
próxima, além disso, é 
preciso:
1. Decorar ou ao menos 
ler muito atentamente e 
com reflexão a lição que
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A.D.F.M. Vida A.L.S.

/. Decorar, tanto 
quanto possível, a 
própria letra do capí
tulo que se quer ex
plicar.
2. Preparar as per
guntas próprias para 
suscitar as respostas do 
texto.
3. Dividir a instrução, 
isto é, o texto a ser de
senvolvido, reduzi-lo a 
duas ou três questões 
principais às quais se 
referirão todas as per
guntas a serem feitas. 
4. Escolher os trechos 
da matéria e as com
parações próprias pa
ra esclarecer ou con
firmar as explicações. 
5. Preparar os exercí
cios práticos que de
vem ser feitos no fim 
de cada instrução.
6. Recomendar o su
cesso do catecismo a 
Deus, à Virgem Maria 
e aos anjos da guarda 
dos meninos nos 
exercícios de piedade 
do dia.” 

indicava os meios se
guintes:
/. Decorar ou ao me
nos ler atentamente e 
com reflexão a lição 
que se vai explicar.
2. Anotar os pontos 
mais importantes so
bre os quais é preciso 
a t ra i r pa rti cuia rmen
te a atenção dos me
ninos.
3. Prever as perguntas 
a serem feitas sobre ca
da um dos pontos, en
cadeando-os uns aos 
outros de maneira a de- 
senvolver a verdade e 
torná-la compreensível 
às inteligências mais 
fracas.
4. Servir-se frequen
temente de compa
rações, de parábolas, 
de exemplos, de tre
chos de história para 
tornar a verdade mais 
sensível, confirmá-la e 
assim atrair a atenção 
dos meninos.
5. Fazer de tal manei
ra que as perguntas 
sejam sempre curtas, 
claras, úteis e sim
ples.” 

se tem a explicar.
2. Anotar os pontos 
mais importantes e so
bre os quais é preciso 
atrair particularmente a 
atenção dos meninos.
3. Prever as perguntas 
que puderem ser feitas 
sobre cada um dos pon
tos, encadeando-os uns 
aos outros de maneira a 
desenvolver a verdade e 
torná-la acessível às in
teligências mais fracas.
4. Preparar os trechos da 
matéria e as compa
rações próprias para 
esclarecer e confi rmar as 
explicações.
5. Determinar também os 
exercícios práticos a se
rem feitos no fim de ca
da instrução. Essa deve 
ser a preparação para que 
o catecismo seja bem fei
to e produza abundantes 
frutos de salvação.”
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Seria demasiado longo seguir passo a passo os Cap. XX. XXI e XXIII cujo 
texto quase todo se refere a A.D.F.M., às vezes citado explicitamente, outras, de 
forma reduzida. É que esse apanhado de instruções é uma obra diversificada. A 
maioria dos capítulos parece ter por origem o Padre Champagnat. mas o Irmão 
João Batista acrescentou matéria sua, porque alguns capítulos se inspiram em 
Dom Dupanloup que escreveu em 1850. Além disso, as instruções estão reple
tas de citações, histórias e trechos de suas leituras, o que demanda muito tra
balho crítico para apurar o que é original. Isso não impede que o manuscrito ofe
reça às vezes textos anteriores aos da Vida.

Por exemplo, encontra-se em duas passagens (Cap. II, pp. 24-30 e Cap. 
IV, pp.412-427) o texto da Introdução da Vida quase inteiramente copiado da 
obra do sulpiciano Faillon, História dos Catecismos de São Sulpício.4

4 Paris. 1831. pp. V-XX1X

Outra contribuição fundamental de A.D.F.M. é o capítulo sobre a devoção 
marial contida no caderno EDS, fragmento de uma primeira versão de A.D.F.M. 
Esse capítulo é quase todo recopiado no Capítulo VII da Vida, pp. 341-352, 5.a 
parte, que atribui a origem ao P. Champagnat: “A salvação vem dos Judeus, di
zia ele”...

2.4 -ANAIS DO IRMÃO AVIT

Não podemos também deixar de considerar outras obras aparecidas pos
teriormente e conservadas por muito tempo em forma manuscrita, como Os 
anais do Instituto, do Irmão Avit. ou as Memórias do Irmão Silvestre. O pri
meiro nos fornece notadamente pormenores sobre a família do Padre 
Champagnat; foi através dele que soubemos que o pai do Fundador tinha aderi
do à Revolução, fato que o Irmão João Batista fez questão de silenciar. Mas so
bretudo (p. 108, ano 1832) nos dá o resumo das principais instruções que o Padre 
Champagnat havia dado nos anos anteriores. Dispomos, portanto, de excertos 
de oito instruções sobre a alegria, o espírito de fé, a confiança em Deus, a pre
sença de Deus, a pobreza, a humildade, o zelo, a devoção a Maria, todas fazen
do parte de Vida, sendo assim completadas e datadas por aproximação. Mais 
adiante (p. 151, ano 1835) dá-nos novos fragmentos que têm sua correspondên
cia na Vida e em A.L.S.

2.5 - AS MEMÓRIAS DO IRMÃO SILVESTRE

Essas Memórias parecem ainda ser bem mais ricas porque o autor não se 
refere somente à Vida mas também à tradição oral marista. Para ele, a Vida é 
autêntica pois está de conformidade com a tradição. Aliás, seu texto nos dá as 
fontes: Felipe Arnaud, sobrinho do Fundador, o Ir. Estanislau, o Irmão João 
Batista, os Irmãos Francisco e Luís Maria, os Irmãos anciãos e sobretudo “o que 
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relata a tradição”. Todo o conjunto de expressões, como “segundo a tradição”, 
“o Irmão Estanislau me disse”... permite-nos compreender que se o Irmão Silvestre 
foi fortemente influenciado por Vida, tem, por outro lado, suas próprias fontes, 
oriundas do contato havido com as grandes testemunhas. Ele próprio nos dá, so
bre a vida em l’Hermitage, um testemunho insubstituível.

Além disso, o Irmão Silvestre nos revela, bem melhor que a Vida, uma 
verdadeira imagem do Irmão Estanislau que, tendo estado toda a vida próximo 
ao Fundador e tendo às vezes desempenhado papel decisivo na história do Instituto, 
notadamente em 1825^, foi uma das fontes essenciais da tradição oral e escrita. 
Aprecia-o tanto que o considera “um dos três sustentáculos providenciais do 
Fundador”^; essa opinião deve ter sido partilhada por muitos Irmãos antigos.

Ele completa ainda a Vida em vários pontos fundamentais. O Irmão Silvestre 
gosta muito do maravilhoso. Acredita que o Padre Champagnat e o Irmão 
Estanislau, perdidos na neve, foram acolhidos pela Sagrada Família. Nesse as
sunto é o porta-voz de uma tradição oral que vê milagres muito facilmente, 
ocasiões em que o Irmão João Batista silencia ou, se menciona, lhe dá um cará
ter de brincadeira.

Outra contribuição fundamental, totalmente silenciada pelo Irmão João 
Batista: uma mentalidade escatológica caracterizada pela convicção de que os 
Irmãos Maristas assistirão ao fim dos tempos e participarão, portanto, do com
bate final contra o Anticristo. O Irmão Avit também é portador dessa tradição.^ 
Essa crença parece provir dos Padres Maristas, em particular do Padre Pompallier, 
e do Irmão Estanislau.$ Não está excluída, porém, a probabilidade de que o pró
prio Padre Champagnat a tenha veiculado, porque era uma idéia fundamental 
dos primeiros maristas, que ficará arraigada fortemente no Padre Colin.

O Irmão Silvestre é original também porque se permite tecer críticas ve
ladas ao Fundador: considera-o muito rígido a respeito da mortificação (era maté
ria de confissão o ter comido entre as refeições); muito inclinado a ter dema
siado respeito aos objetos do culto e empregar demais o uso das penitências pú
blicas. Apresenta-nos, portanto, a imagem de um Padre Champagnat mais di
versificada do que nos revela a Vida, situado entre o rigorismo ainda tradicio
nal no clero francês e a moderação introduzida pelas idéias de Ligório, que faz 
com que o confessor seja bastante tolerante no confessionário.

2.6 - A ESPIRITUALIDADE DO PADRE CHAMPAGNAT

Por fim, a confrontação das três biografias do Fundador tem a vantagem 
de diversificar como também unificar nossa visão sobre as origens. Da alternância

Por ocasião da doença do Fundador, convence o padre Dervieu a pagar as dívidas dele e resistir ao padre 
Courveille.
$ Com Dom De Pins e padre Gardette.
7 Introdução aos Anais do Instituto, no final.
$ Ver Memórias do Irmão Silvestre, p.236.
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(tradição oral - tradição escrita; gosto pelo maravilhoso - preocupação pelo real) 
acabamos de falar. A visão unificada se origina das virtudes que cada um atri
bui ao Fundador.

Vida: (capítulos) Irmão Avit (Instrução) Ir. Silvestre (Virtudes)

I Tristeza e santa alegria 1. Coragem e santa alegria
11 Espírito de fé 2. Espírito de fé 7. Fé
III Confiança em Deus 3. Confiança em Deus 11. Confiança em Deus
IV Piedade 4. Oração, meditação
V Presença de Deus 4. Presença de Deus 1. Presença de Deus
VI Amor a Jesus Cristo 9. Devoção ao SS. Sacramento

10. Respeito pelos lugares sagrados
VII Devoção marial 8. Devoção a Maria 12. Devoção marial
VIII Obediência 8. Obediência
IX Pobreza 5. Pobreza
X Desapego dos pais
XI Mortificação 5. Mortificação
XII Humildade 6. Humildade 3. Humildade
XIII Pureza. Horror ao pecado 2. Horror ao pecado
XIV Amor ao trabalho
XV Afeição aos coirmãos
XX Zelo 7. Zelo
XXI Caridade para com 

os pobres
XXIV Constância

6. Generosidade (liberalidade)

Os três concordam sobre cinco virtudes fundamentais: espírito de fé, con
fiança em Deus, presença de Deus, devoção a Maria, humildade que, acho se
rem os fundamentos da espiritualidade marista, teocêntrica e marial. Conviría 
provavelmente acrescentar o zelo, que o Irmão Silvestre não menciona explici
tamente, talvez porque, devido à sua pequena estatura, passou praticamente to
da a vida como formador dos Irmãos, com pouco contato com o público.
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2.7- 0 IRMÃO JOÃO BATISTA EA BÍBLIA

E também oportuno confrontar a Vida com as fontes exteriores ao Instituto 
e, em particular, com a Sagrada Escritura. Graças ao trabalho crítico feito pelo 
Irmão Aníbal Canon, constatamos que Vida cita 270 vezes a Bíblia: 92 vezes o 
Antigo Testamento e 178 vezes o Novo Testamento. Seus livros preferidos são 
os Evangelhos (98 vezes), sobretudo Mateus e Lucas, as Epístolas de S. Paulo 
(59 vezes), principalmente Romanos, 1 Coríntios e Gálatas. No tocante ao Antigo 
Testamento, são sobretudo os Salmos (29 vezes). Sua documentação é vasta: ci
tação de 46 livros da Bíblia. Algumas passagens são particularmente repetidas: 
o Salmo 126, 1, evidentemente; Mateus 19, 29 sobre o Reino que deve ser pre
ferido aos pais e aos bens; João 13, 34 e os Atos 4, 32 sobre o amor fraterno; is
so nos aponta alguns grandes traços da espiritualidade marista: a entrega total a 
Deus, a separação do mundo, a caridade fraterna.

2.8- OS AUTORES ESPIRITUAIS

Rodríguez, jesuíta espanhol do século XVII, autor de A Perfeição Cristã, 
é a principal referência. Também Santo Afonso de Ligório. Santo Agostinho, 
São Francisco de Sales, João Batista de La Salle são citados freqüentemente. De 
fato, parece que o Irmão João Batista leu muito os Padres da Igreja e os santos 
apostólicos do século XVII, sobretudo os jesuítas. A Escola Francesa pouco apa
rece. Seus principais autores do século XIX são o sulpiciano Faillon9 e o car
deal La Luzerne.10 A acreditar nessa lista de autores, a espiritualidade marista 
é pouco influenciada pela Escola Francesa de Espiritualidade, e muito pelos au
tores da Europa barroca, sobretudo espanhola e italiana. Entretanto, serão ne
cessários estudos mais aprofundados a respeito. A.D.F.M. revela-nos notada- 
mente grande número de autores contemporâneos do Irmão João Batista que pa
rece terem seguido bastante aproximadamente a produção pedagógica e ascéti
ca de seu tempo.

9 Autor de obras sobre os catecismos de São Sulpíeio.
Bispo de Langres. muito conservador, inimigo do método mútuo, e a grande autoridade moral do clero no 

início da Restauração.

3.a PARTE: ALGUNS GRANDES TEXTOS E GRANDES TEMAS

A leitura dos manuscritos e impressos referentes às origens convenceu- 
me da existência de grandes temas que retornam seguidamente. Entre eles, dois 
me parecem merecer um primeiro estudo: o fim e o espírito do Instituto. Um ter
ceiro, a predileção pelos pobres, também o merecería, mas deixo-o de lado por 
ora.
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3.1 - O "PEQUENO ESCRITO" DE 1824 E A FINALIDADE DO 
INSTITUTO

O tema da finalidade dos Irmãos está ligado à existência de um “Pequeno 
Escrito’' feito pelo Padre Champagnat, em 1824, que resume as instruções da
das durante a construção de l’Hermitage. O Irmão João Batista fala explicita e 
longamente desse documento e dessas instruções, notadamente nas páginas 133, 
134 e 486 de Vida. Parece ainda fazer alusão a ele na p. 547. O primeiro capí
tulo de A.D.F.M., intitulado “Finalidade dos Irmãos” parece provir de uma ins
trução pronunciada naquele ano, retomando o conteúdo do “Pequeno Escrito” e 
sintetizando-o. O Irmão Silvestre nos dá também um resumo dele.11 O Guia das 
Escolas, no capítulo sobre “A finalidade dos Irmãos” (II Parte, cap. I), inspira- 
se também fortemente nesse escrito. Finalmente, o Irmão Francisco, em seu 
Caderno 307, p. 415, dá uma instrução sobre “A finalidade do Instituto” muito 
parecida com a de A.D.F.M.

Esses textos afirmam substancialmente que o fim do Instituto é a educação 
religiosa dos meninos, sendo a educação profana apenas uma tarefa secundária. 
Portanto, o Irmão que se contentasse em dar a educação profana trairia seu fun
dador e seu Instituto. O “Pequeno Escrito”, detalha longamente em que consis
te a educação religiosa dos meninos baseada no catecismo, na formação à pie
dade, no amor à ordem, nas boas maneiras e no respeito às autoridades e aos 
pais.

Esses textos sobre a finalidade do Instituto e o “Pequeno Escrito” pare
cem fazer parte de duas séries de instruções relatadas nos manuscritos dos Irmãos 
João Batistae Francisco: uma intitulada “Santidade, perfeição", a outra. "Necessidade 
de ter apego à vocação”. O quadro abaixo nos dá uma idéia de seu conteúdo.

“Santidade, Perfeição”
Esse quadro simplificado pretende apresentar um esboço de organização do 

dossiê primitivo do qual cada manuscrito parece ter guardado algumas citações 
avulsas; talvez, o dossiê E4 seja o mais fiel. Suponho, portanto, que os cadernos 
que faltam poderíam conter as instruções que estão no dossiê 307 e que tratam 
dos obstáculos à perfeição (orgulho...) englobados nas amizades sensuais.

A lógica presente nessa reconstituição hipotética é a seguinte: o autor pre
tendeu apresentar um tratado de perfeição talvez por ocasião do retiro. Abordou, 
para isso, sucessivamente, a perfeição propriamente dita e os meios de alcançá- 
la através da fidelidade à vocação religiosa em todos os seus aspectos: espírito, 
obediência, devoção. Em seguida elencou os obstáculos à perfeição. Pergunto: 
não estaríamos perante as instruções do Padre Champagnat sobre a vocação re
ligiosa, feitas em 1824? O fato de se encontrarem em três manuscritos nos leva 
a essa hipótese. Mas somente um estudo minucioso, impossível de fazê-lo aqui, 
poderá trazer a certeza.

' ' Vide suas Memórias impressas em 1992. p. 138.
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SANTIDADE, PERFEIÇÃO

E4 E3 307

Santidade, perfeição, p. 332 Perfeição, p. 42
Vocação, p. 3.38 Vocação, p. 103 Vocação, p. 131
Meio de conservá-la, p. 388 Meios de conservá-la, p. 113 Meios de conservá-la, p. 136
Espírito religioso, p. 345 Espírito religioso, p. 120 Espírito religioso, p. 143
Espírito do Instituto, p. 349 Espírito do Instituto, p. 123 Caráter e espírito da sociedade dos

I.M.p. 147
Do mau espírito, p. 336 Do mau espírito, p. 130 Mau espírito, p. 151

Devoção, p.139 Devoção, p. 39
Da obediência. Necessidade, p. 336 Obediência. Sua necessidade, 

p. 152; p. 66
Obediência. Necessidade, p. 195

Obediência. Excelência, p. 372 Excelência da obediência, p. 241 Obediência, Excelência, p. 198
Obediência. Vantagem, p. 377 Obediência. Vantagens, p. 200
Falta o caderno 62 Orgulho, p. 158

Preguiça, p. 162
Rotina nos exercícios, p. 166

Escrúpulos p.142 Escrúpulos, p. 169
Defeitos comuns nas pessoas 
de piedade, p. 173

Amizades sensuais p.397-399 Amizades sensuais, p. 177

"NECESSIDADE DE TER APEGO Ã VOCAÇÃO"

Outra série que me parece ainda mais interessante está no manuscrito E4 
(pp. 98-107), sob o título “Necessidade de ter apego e dedicar-se à vocação” e 
que se encontra quase idêntico em E3 (pp. 152-163). Eis o piano tirado de E4:

Necessidade de apegar-se e dedicar-se à vocação

I. A vocação é o caminho da salvação
2. Tal Irmão jamais adquirirá as virtudes de sua vocação...
3. Abusará das graças...
4. Tornar-se-á infeliz...
5. E prejudicial à sua ordem...
6. Não alcançará o fim de sua vocação...
7. Expor-se-á grandemente a perder essa vocação... (cf. E3, pp.l 1-17)
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II12 Obediência. Sua necessidade13
III Abertura do coração ao superior
IV Regras. Necessidade de observar as Regras
V Clausura
VI Pobreza
VII Zelo. Objetivo dos Irmãos
VIII Meios de exercer o zelo
IX Estudo
X Silêncio
XI Falta de caridade
XII Defeitos mais comuns dos religiosos14

Essas duas séries de instruções e a presença de um escrito que parece cons
tituir uma primeira Carta da Congregação naquela época são tão extraordinárias 
quanto a construção de CHermitage e a publicação do prospecto impresso que 
oferecia às comunas atividades escolares da Congregação; o fundador lança sua 
obra no combate aos educadores leigos adeptos do método mútuo, considerado 
como um ensino exclusivamente profano. E muito normal, portanto, que uma 
mudança de dimensões da Congregação e uma visão mais esclarecida de seus 
fins tenham acarretado tais explicações.

Tenhamos prudência, contudo, porque o exame dessa série de textos ain
da não foi suficientemente estudado por falta de tempo, não nos permitindo ab
soluta certeza; parece-me. no entanto, importante apontar essa pista aos pes
quisadores eventuais.

3.2 - O ESPÍRITO DO INSTITUTO

Sobre esse assunto a série é igualmente importante. No capítulo XII da 
Vida, que trata da devoção marial do Fundador, o Irmão João Batista afirma (p. 
408) que os Irmãos devem imitar a humildade de Maria; por essa razão são cha
mados “Pequenos Irmãos de Maria”. Devem, portanto, levar vida “desconheci
da e oculta”. No final do mesmo capítulo, um texto nos relembra que, de acor
do com o Padre Champagnat. um bom Irmão vive “sem ostentação” e "faz o bem 
sem espalhafato”; esta última expressão nos é apresentada pelo Irmão Silvestre 
como típica do Padre Champagnat.

Em seu Caderno 307, pp. 147-150, e no Caderno 308, pp. 544-554. o 
Irmão Francisco retoma esse assunto nos títulos "Caráter e espírito da Sociedade 
dos Pequenos Irmãos de Maria” e "Maria, modelo de humildade”. No Irm' > >< '

A numeração do manuscrito é artificial. Eu a adaptei.
Os outros títulos contêm subpartes enumeradas que evitei de mencionar.

*4 Esta não está enumerada; possivelmente não taça parte da série de instruções.
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Batista encontramos textos parecidos em E3, pp. 123-130, e 349-356, com o 
mesmo título “Espírito do Instituto”. A.D.F.M. nos oferece outra versão no capí
tulo XV da Terceira Parte, pp. 281-286, sob o título “A humildade é necessária 
para merecermos a proteção de Maria”. A regra de 1852, no capítulo sobre a hu
mildade, é claramente influenciada por esses textos que preconizam “a vida ocul
ta”, o bem feito sem espalhafato, a vida “desconhecidos e esquecidos do mun
do”. Por fim, a introdução de A.L.S., páginas VII-Xll, retoma uma última vez 
esse tema. A seguir, uma seleção de correspondências entre os Irmãos Francisco 
e João Batista. O leitor poderá comparar estes textos com os da Vida e de A.L.S.

Ir. Francisco 
(caderno 307, p. 148)

Escrito 3 (p. 128)
Escrito 4 (p. 353) A.D.F.M. (p. 284)

II De tudo isso devemos 
concluir:

Donde devemos con
cluir:

Maria, por ser nossa mãe e 
modelo, é um dever para 
nós imitá-la e porfiarmos 
como ela na prática da hu
mildade. Quanto mais nos 
assemelharmos a ela. 
quanto mais formos hu
mildes e modestos, tanto 
mais ela nos abençoará, nos 
cobrirá com sua proteção e 
nos aj udará a praticar o bem. 
De tudo o que dissemos, se
gue-se:

l.° Que a humildade e a 
simplicidade devem serav 
virtudes caras aos 
Pequenos Irmãos de 
Maria, devem brilhar em 
sua personalidade, em 
suas palavras, ações e em 
tudo o que lhes pertence.

l.° Que a humildade e a 
simplicidade devem ser«5 
virtudes caras aos 
Irmãos de Maria; devem 
brilhar em sua personali
dade, em suas palavras, 
suas ações e em tudo o que 
lhes pertence.

1,° Que a humildade deve 
ser a virtude cara aos 
Irmãos de Maria, a virtu
de principal de sua vo
cação; que todos devem tra
balhar sem cessar por ad
quiri-la, pedi-la todos os 
dias a Deus e esforçar-se 
diuturnamente para nela 
progredir.

2.° Que devem ter uma 
predileção especial pe
la vida oculta, pelos tra
balhos humildes, pelos

2.° Que os Irmãos devem 
ter predileção particular 
pela vida oculta, pelos tra
balhos humildes, pelos

2.° Que os Irmãos devem 
ter predileção particular 
pela vida oculta, pelos 
empregos humildes e por
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Ir. Francisco 
(caderno 307, p. 148)

Escrito 3 (p. 128)
Escrito 4 (p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

empregos penosos e de
sagradáveis. pelas des
considerações e por tu
do o que pode humilhá- 
los aos olhos dos homens.

3 .° Que cada Irmão de
ve considerar a humil
dade como a virtude 
principal de sua vo
cação, comoavirtudeem 
que se deve destacar, pe
di-la a Deus todos os dias 
de sua vida e esforçar-se 
continuamente por fazer 
novos progressos, dia 
por dia.

4 .° Que os Irmãos de
vem realizar o hem sem 
espalhafato, passar 
despercebidos e evitar 
com o maior cuidado as 
honrarias, o louvor pú
blico e tudo o que pos
sa atrair a atenção dos 
homens.

5 .° Que devem aplicar- 
se às ciências humanas 
e à instrução profana dos 
meninos unicamente pa
ra agradar a Deus e con
quistar para Ele as almas, 
ejamais para atrair a esti
ma, as honras e a apro
vação dos homens 
(Bourdaloue: Retiro. VI

empregos penosos e desa
gradáveis, pelo meno
sprezo e por tudo o que po
de humilhá-los e rebaixá- 
los aos olhos dos homens.

3 .° Que cada Irmão deve 
considerar a humildade 
como a virtude principal 
de sua vocação, aquela em 
que se deve salientar, pe
di-la todos os dias a Deus 
e esforçar-se por fazer to
dos os dias novos pro
gressos.

4 .° Que os Irmãos devem 
realizar o hem sem 
espalhafato, apagar-se 
em tudo e evitar com o 
maior cuidado as honra
rias, o louvor público e tu
do o que possa atrair a 
atenção dos homens.

5 .° Que devem estudar as 
ciências humanas e dedi
car-se à instrução profa
na dos meninos unica
mente para agradar a 
Deus, conquistar para Ele 
as almas, e nunca para 
atrair a estima, os louvo
res e a aprovação dos ho
mens.

tudo o que pode rebaixá- 
los aos olhos dos homens.

3 .° Que por causa do espí
rito de sua vocação são 
chamados a viver de
sconhecidos em relação ao 
mundo tanto quanto pos
sível, isto é. fazer o hem 
sem ostentação, a apagar- 
se em tudo, a fugir da fa
ma e de tudo o que pode
ria atrair a atenção e a ad
miração dos homens.

4 .° Que é pela humildade, 
pela modéstia que tra
balharão eficazmente na 
santificação de sua alma, 
alcançarão a perfeição de 
seu estado de vida, farão 
o bem entre os meninos e 
edificarão os fiéis.

5 .° Que ficarão contentes 
e felizes em sua vocação 
na proporção em que fo
rem humildes; que al
cançarão sucesso em suas 
funções na proporção em 
que se tornarem pequenos; 
fora do caminho da hu
mildade não há para eles 
nem graça, nem proteção
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Ir. Francisco 
(caderno 307, p. 148)

Escrito 3 (p. 128)
Escrito 4 (p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

dia. III meditação). 
Boudon: Vida oculta 
com Jesus em Deus.

6 .° Que os Irmãos devem 
falar, agir e comportar- 
se entre si e com os lei
gos com muita humilda
de e simplicidade, evi
tando cuidadosamente 
toda demonstração de 
auto-suficiência e alti
vez., tudo o que poderia 
denotar o espírito mun
dano e ferir a modéstia.

7 .° Que devem ter uma 
predi l eção pa rti cular 
pelas práticas de humil
dade: as penitências pú
blicas, o exercício da cul
pa, as repreensões, a 
acusação dos defeitos.

8 .° Que não podem ad
quirir o espírito de seu 
estado, salvar as almas, 
fazer o bem entre os me
ninos e edificar o próxi
mo a não ser pela hu
mildade, simplicidade e 
modéstia próprias de 
seu estado de vida.

6 .° Que os Irmãos devem 
falar, agir e comportar-se 
em tudo, seja entre si, seja 
com os leigos, com gran
de simplicidade e humil
dade, evitando cuidado
samente toda demon
stração de auto-suficiên
cia. toda altivez, tudo o 
que poderia denotar o 
espírito mundano e ferir 
a modéstia.

7 .° Que devem ter uma pre
dileção particular pelas 
práticas de humildade: as 
penitências públicas, o 
exercício da culpa, as re
preensões e a acusação dos 
defeitos.

8 .° Que os Irmãos devem 
estar persuadidos de que 
aeles principalmente é que 
se dirigem estas palavras 
do Evangelho: “Se não vos 
tornardes como as 
crianças, não entrareis no 
reino dos céus”.

de Deus, nem algum meio 
eficaz de sucesso.

6 .° Que devem estudar as 
ciências humanas e aplicar- 
se na instrução profana dos 
meninos unicamente para 
agradara Deus, ganhar-lhe 
mais facilmente as almas e 
jamais para atrair a estima, 
os louvores e a aprovação 
dos homens.

7 .° Que os espíritos or
gulhosos, cheios de si 
mesmos, procurando apa
recer e serem aplaudidos, 
numa palavra, todos os que 
não trilham o caminho da 
humildade, são uma nuli- 
dade para o bem.
8 .° Que não teriam o espí
rito de seu estado aqueles 
que considerassem a 
função de educador das 
crianças como humilhan
te, temessem o desprezo 
do mundo ou acreditassem 
poder fazer o bem de ou
tra maneira que não a da 
humildade, modéstia e 
mortificação.

Vide A.L.S., pp. IX-X
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Ir. Francisco 
(caderno 307, p. 148)

Escrito 3 (p. 128)
Escrito 4 (p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

9 .° (sic) Que fora desses 
caminhos não há paraelcs 
nem graças, nem a pro
teção de Deus, nem qual
quer meio de sucesso.

10 .° Que estarão con
tentes e felizes em sua 
vocação e terão sucesso 
em seu emprego na pro- 
porçãoem que forem hu
mildes.

11,° Que o que há de mais 
importante para eles é a 
aquisição do espírito do 
Instituto, isto é, a hu
mildade, a simplicidade 
e a modéstia.

12 .° Que esse espírito de
ve dar o tom a toda a sua

9 ." Que só podem adquirir 
o espírito, a perfeição de 
seu estado, salvar a alma, 
fazer o bem entre os me
ninos e edificar o próximo, 
mediante a humildade, a 
simplicidade, a modéstia, 
e sem aparecer; fora des
ses meios, para eles não ha
verá nem a graça, nem a 
proteção de Deus, nem 
meio algum de sucesso.

10 .° Que ficarão conten
tes efelizes em sua vocação 
na medida em que forem 
humildes; terão sucesso em 
seu emprego na pro
porção de sua humildade.

1 1,° Que o que para eles 
há de mais importante é 
adquirir o espírito do 
Instituto, isto é. a humil
dade, a simplicidade; é es
se espírito que deve dar o 
ritmo a toda a sua condu
ta e animar todas as suas 
ações: os que não o têm 
ou que o perderam são 
membros mortos, porque 
são privados da vida e da 
graça de seu estado, e será 
até difícil conservar-se 
na graça de Deus.

12 .° Que o grande sinal 
de vocação para este
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Ir. Francisco 
(caderno 307, p. 148)

Escrito 3 (p. 128)
Escrito 4 (p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

conduta e animar suas 
ações; que os que não o 
têm ou o perderam são 
membros mortos, porque 
estão privados da vida e 
da graça de seu estado e 
lhes será mesmo muito 
difícil conservá-la na 
graça de Deus.

Instituto é o amor à hu
mildade, um atrativo, 
uma disposição natural 
para essa virtude; e os que 
possuem um espírito or
gulhoso, altivo, obstinado, 
que procuram aparecer e 
serem aplaudidos pelos ho
mens e que não gostam da 
vida oculta, não são cha
mados a este Instituto, e 
só podem fazer o mal.

13.° Que a grande mar
ca da vocação a este 
Instituto é o amor à hu
mildade, o gosto e as dis
posições para essa vir
tude.

13.° Q«e cada um deles 
esteja bem convencido de 
que é o mais fraco, o mais 
imperfeito e o último de 
todos e que, imbuído des
sa persuasão, esteja sem
pre pronto a concordar 
com seus Irmãos, a pres
tar-lhes serviços e fazer 
na casa as tarefas mais pe
nosas e humildes.

14.° Que os que têm 
espírito orgulhoso, alti
vo, teimoso, que procu
ram aparecer e serem 
aplaudidos pelos ho
mens, que não gostam da 
vida oculta, etc., não 
convêm ao Instituto e só 
podem fazer o mal.

14.° Que os Irmãos devem 
considerar o orgulho, o 
desejo de aparecer e os 
louvores dos homens co
mo seus maiores inimigos 
e os de seu Instituto; que 
é a eles que se dirigem 
estas palavras de S. Bern. 
(sic): “Se o religioso quer 
ser orgulhoso, deve 
deixar de ser monge, por
que desde que permita en
trar esse vício em seu co-
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Ir. Francisco 
(caderno 307, p. 148)

Escrito 3 (p. 128)
Escrito 4 (p. 353)

A.D.F.M. (p. 284)

15 .° Que cada um deve 
estar bem convencido de 
que éo mais fraco, o mais 
imperfeito e o último de 
todos e que, em conse- 
qüência, deve sempre ce
der em tudo a seus 
Irmãos, a prestar-lhes de
ferência e serviço e estar 
sempre pronto a fazer o 
que há de mais penoso e 
humilhante na casa.

16 .° Que os Irmãos devem 
consideraroorgulho, ode- 
sejo de aparecer e os elo
gios dos homens como seu 
capital inimigo e aplicar 
a si estas palavras de S. 
Bernardo: “Se um religioso 
quer ser soberbo, deve 
deixar de ser monge, por
que, desde que deixe en
trar esse vício em seu co
ração, não é mais monge, 
torna-se um demônio”. E 
estas do Salvador: “Se não 
vos tomardes pequenos co
mo as crianças, não en
trareis no reino dos céus” 
(Mt 18,3).

ração deixa de ser monge 
e torna-se um demônio”.
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Alguns desses textos dão-nos a razão profunda dessa humildade: a glória 
de Deus. Talvez reencontremos aqui a tradição da Escola Francesa de 
Espiritualidade cujo fundador. Berulle, desenvolve em sua Vida de Jesus (1629) 
o tema de Maria oculta procurando a glória de Deus por seu próprio escondi- 
mento. Mas não sabemos por que vias essa tradição espiritual tenha chegado ao 
Padre Champagnat.

4.a PARTE: O DESTINO DE UM LIVRO FUNDAMENTAL

E a partir do momento em que se inicia a instrução do processo de beati
ficação do P. Champagnat, em 1886, que a Vida se tornou peça importante, por 
ser a base da biografia canônica prevista pelo processo; para isso é preciso que 
as testemunhas a reconheçam como autêntica. Nesse sentido são formuladas crí
ticas pelo P. Bcdoin, pároco de La Valia, que relembra especialmente ter o Padre 
Champagnat feito parte do chamado “grupo alegre”, de seminaristas indiscipli
nados. Ridiculariza a história da chama sobre o berço de Marcelino bebê e acu
sa os Irmãos Maristas de se julgarem, só eles, capazes de regenerar o mundo.15 
Entre os Irmãos, as críticas são mais moderadas, mas fazem aparecer algumas 
lacunas e inexatidões do Irmão João Batista.

Os Superiores se insurgem contra essas afirmações com uma determinação 
tão virulenta que deixa pressentir uma séria oposição. Entretanto, conseguem 
fazer admitir a Vida como base da biografia canônica.

Parece no entanto que a suspeita lançada sobre a Vida tenha sido feita pa
ra durar, pois um rumor persistente deixará perceber que o Padre Champagnat 
era mais uma personagem construída pelo Irmão João Batista do que o Champagnat 
real. Como todos os rumores, esse também tem seu fundo de verdade, já que to
do historiador, por mais honesto e metódico que seja, escreve sempre em função 
de sua pessoa, de sua cultura e de seu tempo. O ir. João Batista, portanto, não 
foge à regra. Entretanto, creio ter demonstrado nas páginas precedentes o quan
to fundamentou sua obra em documentos e fatos.

4.1 -AS LACUNAS DA “VIDA”

Isso não significa, por outro lado, que a Vida seja totalmente exata. Assim, 
o capítulo I, que conta a infância e a juventude de Marcelino, exagera fortemente 
o papel da mãe e da tia e diminui o do pai em sua educação. O capítulo II, so
bre sua formação de seminarista, é mais uma instrução sobre a vocação do que 
um relato biográfico. O capítulo V, que mostra como o Padre Champagnat re
genera sua paróquia, é uma seqüência de exageros sobre o triunfo de seu zelo

'5 Sinal de que M. Bedoin percebeu bem a utopia regeneradora dos Irmãos Maristas que se julgam chama- 
dos a combater o mal até o fim dos tempos.
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pastoral. E o Irmão João Batista nem parece dar-se conta de que se contradiz no 
capítulo seguinte ao relatar que o Padre Champagnat funda os Irmãos porque 
não consegue evangelizar sozinho todas as aldeias de sua paróquia.

A respeito do P. Courveille, o Irmão João Batista não merece totalmente 
crédito. Não destaca seu papel nas origens da Sociedade de Maria16 e o consi
dera um intrigante, de costumes duvidosos. Nada mais faz do que homologar a 
tradição oral dos Irmãos sobre o P. Courveille, enquanto que o Padre Champagnat 
certamente viu essa personagem de outra maneira. As Origens Maristas, dos 
Padres Coste e Lessard, felizmente restabeleceram uma visão mais justa das ori
gens da Sociedade de Maria.

16 Não cila a consagração de Fourvière em 1816 que terá que ser acrescentada na reedição de 1897. Aliás, de 
uma maneira geral, a influencia dos Padres Maristas é pouco desenvolvida. Vida revela o estado da congre
gação cm vias de emancipação perante os Padres Maristas.

4.2 -APESAR DOS PRECONCEITOS, UMA FONTE 1ND1SPENSÁVEE.

Felizmente, como o Irmão João Batista respeita os fatos, um leitor críti
co tem a possibilidade de corrigir-lhe as interpretações tendenciosas à luz do 
que ele mesmo diz. Assim, relata-nos que em La Valia, lugar de seu triunfo pas
toral, o Padre Champagnat não podia confessar os homens das aldeias a não ser 
em seus aposentos e não na igreja, pormenor que contribui para diferenciar a ex
tensão de seu sucesso. Evita dizer-nos que o desertor dos Irmãos das Escolas 
Cristãs, que recruta oito jovens da Haute-Loire, é certamente enviado pelo P. 
Courveille: mas fornece elementos para compreendermos isso. Dessa forma, 
apenas explorando os fatos relatados pelo Irmão João Batista, às vezes questio
nando suas omissões ou não nos deixando impressionar por suas interpretações, 
podemos reescrever uma Vida do Fundador sensivelmente diferente.

4.3 - SITUANDO A PESQUISA MARISTA

Infelizmente o esforço crítico efetuado até hoje sobre a Vida creio que ain
da está longe de acabar. Por muito tempo o verdadeiro problema parece ter si
do a falta de maturidade intelectual do Instituto, que deveria ter tido por obri
gação, no fim do século passado, lançar nova retrospectiva sobre suas origens, 
no momento em que a crítica histórica havia estabelecido regras rigorosas. Porém, 
atacada na França por todos os lados e assoberbada em seguida por sua expan
são mundial - encontrando aliás em sua prosperidade a justificativa de uma ati
tude fundamentalista para com os textos das origens - a Congregação acredita
va não ter necessidade de novos estudos sobre suas origens. Como sempre acon
tece, foi. paradoxalmente, quando teve graves dificuldades internas que começou 
a pensar em debruçar-se sobre seu passado para saber se o que havia aceito até 
então como verdadeiro e certo era efetivamente verdadeiro e certo.
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Contudo, deve-se louvar o esforço de pesquisadores do porte dos Irmãos 
Pierre Zind, Alexandre Balko, Gabriel Michel, Aureliano Brambila, Aníbal Canon, 
Juan Maria, Paul Sester, Stephen Farrel e muitos outros. Esses esforços, porém, 
foram feitos de forma dispersiva e sem levar em conta o conjunto dos docu
mentos de que dispomos e cujo acesso era muitas vezes difícil. Os Irmãos Maristas 
não foram beneficiados, para o estudo de suas fontes, por um trabalho sistemá
tico de fundo comparável ao efetuado, com relação aos Padres Maristas, pelos 
padres Coste e Lessard. E verdade que tiramos largo proveito dessa contribuição 
e a publicação da correspondência do Fundador está situada nessa tradição eru
dita.

Hoje contamos com melhores fontes, porque o Irmão Paul Sester publi
cou a maior parte dos manuscritos do Padre Champagnat, do Irmão Francisco, 
do Irmão Avit e do Irmão Silvestre. O Irmão Aureliano Brambilla elencou o es
sencial da bibliografia referente à Vida do Padre Champagnat e à história do 
Instituto, criando com isso as bases para um manual do pesquisador em histó
ria marista. Este trabalho de síntese quis balizar o método de pesquisa a ser se
guido para realizar uma edição crítica da Vida do Fundador. Com a edição do 
bicentenário, dispomos de um texto da Vida conforme a ediçãoprínceps de 1857, 
que a reedição de 1897 e sobretudo a de 1931, tinham alterado.

Enquanto esperamos uma edição crítica que demandará muito tempo - já 
que Vida não está tão desprovida de fontes, como era de supor - já podemos 
estar certos de uma coisa: a Vida do P. Champagnat, escrita pelo Irmão João 
Batista, é bem o reflexo dos ensinamentos do Fundador, mas é também o da tra
dição oral marista. Deve-se ter um mínimo de método para lê-la com proveito. 
Esquematizando, eu diria que devemos abordá-la ao mesmo tempo com simpa
tia e com circunspeção. Com a simpatia do coirmão e do discípulo que acredi
ta na honestidade natural do autor; com a circunspeção do homem de experiên
cia que sabe que não existe um relato objetivo, e que toda história é também a 
de um autor, de uma época e de um ambiente. O trabalho que de boa mente você 
leu solicita-lhe essas duas qualidades complementares.

Traduziu: Ir. Nilo Berto, Província de Porto Alegre
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Ir. Gabriel Michel

A obediência de Marcelino constitui longo percurso que o Senhor lhe 
mostrou, passo a passo, e que se ultima em situação quase única, como fun
dador submetido a um superior.

I. PERÍODO em que a autoridade nao havia feito a 
SUA CONVERSÃO

A. - OBEDIÊNCIA E EVANGELHO

O evangelho encerra alguns princípios ligados à obediência: “Quem vos 
escuta, a mim escuta” (Lc 10, 16). “Se o teu irmão vier a pecar...” (Mt 18, 13) 
importa primeiro apelar para a pessoa, depois para o pequeno grupo, em segui
da para a comunidade, com a conclusão que sublinha o papel do chefe: “Tudo 
quanto ligardes sobre a terra será ligado no céu”. Há também a maneira de agir 
do chefe: “Os reis das nações dominam sobre elas; convosco não será assim; o 
que governa deve comportar-se como o que serve; eu estou convosco como aque
le que serve” (Lc 22, 24-27).

Ocorre que os costumes dos palácios e dos exércitos haviam atingido os 
conventos; mesmo os santos aceitavam como normais certas atitudes que não 
deveríam facilitar uma judiciosa tomada da palavra em face da autoridade e do 
autoritarismo. Nos conventos da Visitação, mesmo em vida de santa Joana de 
Chantal, eis o que indicava o “direito consuetudinário”: “Quando as Irmãs de
rem à superiora ou receberem da sua mão cartas, livros, ou coisas semelhantes, 
elas se ajoelharão, beijando o chão. ...Estejam onde estiverem, se a superiora 
passa por elas, elas se levantarão, farão grande inclinação, afora se estiverem de 
joelho no coro, quando somente se inclinarão”.

Por certo havia também momentos mais descontraídos; no conjunto, porém, 
a expressão de alguma opinião menos conformista demandava coragem inco- 
mum. Para bem situar a obediência do padre Champagnat, vou evocar atitudes 
da autoridade no seu tempo, que ajudam a compreender como deveria ser difí
cil uma verdadeira busca da vontade de Deus, e o mérito que poderia ter algu
ma ponderosa resistência.

B. - A IGREJA E OS JANSENISTAS

Na época de Marcelino Champagnat, o Jansenismo acabara; não se tem 
dele senão uma idéia negativa. O seu principal representante na nossa região é 
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o padre Jacquemond. que foi obrigado a abandonar a paróquia de são Medardo, 
Loire, e que não teve sequer o direito de sepultura eclesiástica, ainda que hou
vesse sido piedoso sacerdote, falecido em 1835. Não se trata de dizer que os jan
senistas tivessem razão no seu rigorismo moral ou na sua atitude com respeito 
à comunhão, mas não era por isso que eram perseguidos; eles foram denuncia
dos por papas e bispos durante dois séculos. Importa recordar que os dois prin
cipais chefes morreram santamente: Jansenius, sem se ter dado conta de que a 
sua obra “Augustinus” tivesse algo de repreensível, e Saint-Ciran, que fora tra
tado com rudeza por Richelieu devido a razões mais políticas que espirituais. 
De fato, o jansenista mediano passava sobretudo por uma pessoa que não acei
tava agir contra a consciência.

Jansenius morreu em 1638; em certo dia de 1641, por influência de di
versas pressões, a Inquisição asseverou que o enorme volume do “Augustinus", 
escrito em latim, que visava a explicar a doutrina de santo Agostinho, encerra
va idéias heréticas. Para simplificar o problema, extraíram-se do livro cinco pro
posições que, segundo pretendiam os teólogos perscrutadores da obra, aí con
stavam. Veja-se esta: “Alguns mandamentos são impossíveis de serem pratica
dos por certos justos; falta-lhes a graça”. Assim, pedia-se aos discípulos de 
Jansenius que assinassem certo formulário que dizia: Reconheço que estas cin
co proposições são heréticas e que se acham no “Augustinus”. A isto os janse- 
nistas respondiam o seguinte: "Reconhecemos perfeitamente que estas propo
sições são heréticas, mas não reconhecemos que elas se encontram no 
"Augustinus”.

No século XVII, sob a monarquia absoluta de Luís XIV, não reconhecer 
como válido um estudo feito pela hierarquia aparecia logo como nova forma de 
protestantismo e, tanto quanto o rei revogou o Edito de Nantes, passou a perse
guir os jansenistas que ousavam resistir. No século XVIII, os jansenistas passa
ram por mudanças sérias: constituíram um grupo odioso de pressão, ligado aos 
piores inimigos da religião, e se tornaram responsáveis pelo antijesuitismo, que 
durou muito tempo depois deles; isso, porém, não justificava que se confundis
sem bons e maus, e que fossem obrigados a assinar certo formulário, o que fa
ria com que agissem contra a própria consciência. Quando se lê agora a decla
ração “Dignitatis Humanae” do Vaticano II, vê-se com prazer que se entrou num 
mundo de verdade e de tolerância, que não existia antes. Houve, contudo, bis
pos e papas que souberam fechar os olhos inteligentemente sobre essa triste his
tória do formulário, que era preciso assinar para não ser herege.

C. - A IGREJA E LAMENAIS

Em outro contexto no século XIX, houve o caso Lamenais que, em 1834, 
rompeu definitivamente com a Igreja. No seu jornal “L’AVENIR”, disseminou 
as idéias novas, como a liberdade de imprensa, a independência dos povos, a li
berdade de consciência, etc. Foi auxiliado por grandes inteligências contem
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porâneas, como Lacordaire, Montalembert, Guéranger; mas todas essas teorias 
floresciam ao mesmo tempo que a Revolução de 1830, portanto foram conside
radas perigosas pelas monarquias absolutas. Decidiu Lamenais ir falar com o 
papa, para explicar-se. Gregório XVI era novo no cargo pontifício, recém-saí- 
do do seu mosteiro. Os cardeais persuadiram-no a não entrar em discussão com 
o temível intelectual. O papa lhe concedeu uma entrevista de um quarto de ho
ra; falou-lhe sobretudo do irmão João Maria de Lamenais. fundador dos Irmãos 
de Ploermel. Féli Lamenais, nome com que se designou daí por diante, deixou 
Roma. Ficou sabendo que a encíclica "Singulari nos" condenou com dureza as 
teses de "L’AVENIR": hesitou um pouco antes da ruptura, mas finalmente pu
blicou, em 1834. "Palavras de um crente", livro que foi condenado com a maior 
severidade pela encíclica "Singulari nos". Certamente um pouco de humildade 
tudo poderia ter regulado, e Lamenais ficaria no cimo do pensamento cristão: a 
maneira de agir da autoridade com ele certamente não foi a melhor. Gregório 
XVI foi vítima do grupo que o cercava, interessado este muito mais num arranjo 
político com Metternich do que com a pura vontade de Deus.

1) . - CHAMPAGNAT

O padre Champagnat não foi submetido exatamente ao mesmo tipo de pro
vação: mas. ainda assim, deveu afrontar certas atitudes da autoridade que o le
varam a reações que poderíam surpreender, se o problema não fosse bem apre
sentado; eis o escopo deste estudo.

II. OBEDECER OU RESISTIR

A. - TERESA COUDERC

O caso de Marcelino não é único na história da Igreja, particularmente da 
Igreja do século XIX. Quantas fundadoras não sofreram incríveis provações da 
parte de algum bispo. Joana Antide Thouret foi proibida de se estabelecer em 
Besançon. onde fundara a sua congregação, porque obteve uma aprovação pon
tifícia com grandes elogios. Ana Maria Javouhey foi tratada com aspereza pelo 
bispo Trousset de Héricourt, que a julgou "astuta, intrigante, destituída de escrú
pulo" e chegou a considerar a sua congregação "uma obra destinada à ruína”. 
Maria Eufrásia Pelletier foi salva pelo julgamento do Papa, que perguntou a um 
cardeal: "Quantos bispos estão contra a madre superiora de Angers"? Respondeu 
o cardeal que eram treze. O Papa prosseguiu: "E que disse ela contra os seus ini
migos”? O cardeal redargüiu: "Nada". Contestou o Papa: "Então a verdade está 
do lado dela".

A recente beatificação na Austrália de Maria Mac Killop permitiu relem
brar esse tipo de oposição episcopal tão dura quanto destituída de fundamento.
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Para nos atermos à nossa região, basta pensar em Maria Teresa Couderc, que 
fundou o Cenáculo em La Louvesc, dirigiu essa congregação por dez anos, foi 
obrigada a contrair dívidas, como também fez Marcelino Champagnat; ela foi 
vítima de uma das suas Irmãs, que alertou o bispo e se fez eleger no lugar dela. 
A intrigante fez dívidas ainda maiores, abandonou a congregação, e Maria Teresa 
não foi recolocada no legítimo cargo de fundadora; aceitou a sua situação hu
milhante, ficando por quarenta e sete anos na discrição de uma vida simples de 
Irmã sem importância. Tal foi também, em parte, o caso de Joana Maria Chavoin, 
fundadora das Irmãs Maristas.

B. - CHAMPAGNAT

Tal não foi o caso de Champagnat. O Senhor o guiou no rumo da resistência, 
pelo menos num primeiro momento. No atinente a isso, creio poder dividir a sua vi
da em dois tempos: de 1817a 1839, ele seguiu na conquista da liberdade, em meio 
a muitas dificuldades; de 1839 até a sua morte, renunciou à sua própria visão para 
colocar a sua liberdade no serviço da grande Sociedade de Maria, Padres e Irmãos.

III. DIVERSOS CASOS EM QUE CHAMPAGNAT DEVEU RE
SISTIR

A. - FAZER QUE OS SEUS IRMÁOS SE TORNEM IRMÃOS DO BISPO 
BOCHARD

l. A história
O nosso Irmão João Batista e também as notas do padre Bourdin esclare

cem essa situação. Em verdade, a oposição que Marcelino encontrou veio da sua 
nítida visão do primado da caridade, que se exprime pelo zelo, que é total e, por
tanto, espantou o seu meio. Estabeleceu em La Valia uma nova escola destina
da a receber as crianças que o desejassem. Seguiu-se a reação do professor bê- 
bedo que, contrariamente à maioria dos professores, não contava senão com pe
queno número de alunos e que se considerava ameaçado. Esse falou ao pároco, 
que acusou Marcelino de pôr o professor no olho da rua. Resposta de Marcelino: 
“Vá ver a escola; se encontrar alunos provenientes da outra escola, retire-os”. 
Ele aceitou órfãos, e foi criticado por lhes atribuir somas muito generosas, en
quanto achavam insuficiente o que se atribuía às órfãs. Estimativas sem dúvida 
difíceis. Ensinava algum latim a jovens que pensavam entrar para o seminário; 
com isso, o senhor Cathelin, diretor do colégio de Saint-Chamond, achou que 
se lhe esvaziavam as aulas do sexto ano, por sinal com parco efetivo. Então ele 
encerrou o ensino do latim.

Fundou a escola de Marlhes, mas teve de fechá-la pouco depois, porque 
não correspondia às normas mínimas de higiene; teve com isso um inimigo a 
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mais no pároco Allirot que, aliás, nada fez para melhorar a situação. Tudo re
percutiu junto ao pároco Dervieux, de Saint-Chamond; este menosprezou 
Champagnat, levando a sua crítica ao bispo Bochard, vigário-geral encarregado 
das escolas; este apreciaria o dinamismo do modesto vigário, mas com a con
dição de que lhe cedesse os seus discípulos.

Marcelino não pôde aceitar essa proposta do bispo Bochard, pela simples 
razão de que o grupo dos primeiros Maristas, que levou muito a sério a promessa 
de Fourvière, lhe deu plena aprovação e, portanto, ele quis fundar uma Sociedade 
de Maria e não uma Sociedade da Cruz.

Os defeitos do padre Bochard são muito conhecidos pelo padre Courbon, 
primeiro vigário- geral1, e pelo padre Gardette, superior do Seminário Maior, 
que não puderam evidentemente dizer a Champagnat que desobedecesse, mas 
lhe pediram que procurasse ganhar tempo, conselho que ele, infelizmente, não 
pôde fazer refluir sobre aqueles que o atacavam. Além disso, cumpre acrescen
tar à lista se não um atacante, pelo menos alguém que o abandonou: o diretor 
espiritual de Marcelino, que se presume ter sido João Luís Duplay. Ele era jo
vem sacerdote, de pouco mais idade que Marcelino; conheceram-se em Verrières 
e nas duas povoações vizinhas, istoé, Marlhese Jonzieux2. Professor do Seminário

1 Na correspondência Courbon-^esch consta, por exemplo, a carta seguinte, de outubro de 1814, OM doc. 
31: “O senhor Gardette está chateado com as tolices acerca de minúcias e sempre renascentes do senhor 
Bochard: aconselho-o em segredo a que se corrija, mas ele não tem forças.
O senhor Bochard é infatigável no trabalho; trata as minúcias como grandes negócios: importa que prevaleça 
a sua vontade. Seminário maior, seminário menor, comunidades, de tudo é ele superior geral e particular, ad
ministrador, etc. Isso fatiga todo o mundo, porque, ademais, a sua cabeça muda sem cessar; quando torce pe
lo sucesso de alguém, é um fênix; de pronto ele o exalta; pelo contrário, quando não se dá com certa pessoa, 
não pode suportá-la, procura deslocá-la; se concebe um projeto, tem de ser executado. Se o, bom Deus o fizer 
bispo, seminários e comunidades cantarão Te Deum; os vigários-gerais respirarão fundo, dirão Deo Gratias. 
Não escrevo isso para advertência ou reprimenda, mas para que vos precateis contra a sua língua, e que lhe 
recomendeis que poupe o pessoal, sobretudo diretores de seminários, e que seja sóbrio no concernente a ino
vações e mudanças”.
Dez. anos mais tarde, numa carta de de Pins a Devie. 14-4-1824. consta que antes de deixar a diocese de Lião. 
Bochard destruiu muitos assentamentos; por quê? (OM doc. 31 e AE Belley Fonds Devie, Affaire Bochard). 
2 In "Né en 89", vol. I. mostrei que tipo de laços de amizade as duas famílias podiam ter, p. 174-184-186, 
275. O biógrafo de João Luís Duplay, J. M. Chausse, diz. muito claramente qual foi o papel representado por 
Duplay na vida de Champagnat. “No meio das suas contradições, Champagnat ia muitas vezes ao seminário 
de Lião para se entreter com Duplay. amigo seu e conselheiro. Tomava a sua orientação em tudo quanto se re
portava ao futuro do seu Instituto".
Dizendo isso, Chausse apenas repetia uma carta de Champagnat a Cláudio Duplay, irmão de João Luís: "Pode- 
se em verdade dizer que João Luís, vosso irmão, é a causa da existência dos Pequenos Irmãos de Maria. Nunca 
teria empreendido e ultimado essa obra, se ele a não houvesse formalmente aprovado”. (Lettres 1, doc. 26). 
Não se poderia dizer mais claramente que tal direção espiritual datava dos albores da fundação. Sabe-se, ade 
mais, que João Luís Duplay estava muito ligado a Dervieux e, portanto, deveria ter dificuldade em acalm 
cólera desse digno padre, nos anos em que era violentamente oposto a Champagnat.
Marcelino, aliás, faz observar a Cláudio Duplay que pratica com João Luís uma direção cheia de lio Jade: 
“Quando ele fez questão do estabelecimento definitivo da obra dos Pequenos Irmãos de Maria, fui 'lar com 
ele, como sempre fazia nos negócios importantes. Enquanto se interessava no meu projeto, não acha Ic que 
eu devesse deixar o meu posto de coadjutor de La Valia para me consagrar por inteiro à obra
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Maior, João Luís teve naturalmente de levar em consideração o senhor Bochard, 
vigário-geral, encarregado dos seminários; perante a luta entre Bochard e 
Champagnat, seria natural que Duplay dissesse ao seu dirigido: “É por demais 
difícil para eu tomar partido”.

2. Razões de não aceitar.
Havia outras razões para não aceitar a solução de Bochard. Reportei-me 

ao caso na obra “Né en 89”, pp. 201-224. Eis outra, nunca mencionada pelos 
biógrafos de Marcelino. O ex-Irmão lassalista que trouxera os oito postulantes 
em março de 1822, e que Champagnat teve de expulsar pouco depois, por cau
sa de faltas morais, deve ter sido o tal Guizard, que esteve associado ao senhor 
Bochard e ao senhor Courveille na região de Charlieu e de Feurs, e que forma
va “noviços à maneira de La Valia”3.

A mesma personagem ocasionou em Charlieu tal confusão, que Marcelino 
se viu forçado a enviar Irmãos seus em 1824, para substituir quem se fazia cha
mar “Irmão de La Valia”4. O padre Champagnat havia tido, por outra, a expe-

Tendo tido a ocasião de entender-se longamente com Dervieux. as suas idéias se modificaram. Estava-se cm 
1824: Courbon era favorável. Boachard foi afastado, como Rebod foi posto de lado e de Pins foi ganho à cau
sa marista; Dervieux então percebe que Champagnat não é orgulhoso, mas homem de Deus e apóstolo; muda 
completamente de atitude e leva Duplay a entrar a fundo, como ele. no projeto dos Irmãos Maristas.
Assim, compreende-se facilmente que João Batista, que bem sabia de quem falava, não tenha revelado a iden
tidade do “confessor". Apresentando a reticência deste como certa fraqueza, não queria atribuí-la a alguém 
que se tornara superior do Seminário Maior.
’ Dessa personagem o Ir. João Batista não indica o nome, mas diz que ficou “seis anos com os Lassalistas" (Vida, 
Bic. p. 90). Muito curiosamente o inspetor Guillard que, em 1822. poderia não ter conhecido o muito jovem João 
Batista, diz exatamente a mesma coisa: "O senhor Grizar, que esteve com os Irmãos da Doutrina Cristã durante 
seis anos, e que o senhor diretor acaba de autorizar... forma noviços à moda de La Valia” (OM 75.23). Os arqui
vos dos FEC de Lião. no registro do noviciado, mostram que ele ali entrou em 18-7-1819; como, porém, tinha 32 
anos, nada impede que fosse professor e que houvesse ensinado antes de entrar no noviciado, o que por vezes 
ocorria. Dá. assim, o informe de que esteve com os lassalistas por seis anos; como referência, é atestado de peso. 
Uma carta escrita em 25-3-1822 pelo "subchefe do departamento" de Roanne ao “chefe do departamento" de Ia 
Loire dá seqüência a um pedido de Grizard: "Tenho a honra de apresentar à vossa aprovação uma autorizaçãr 
para ensinar concedida pelo senhor reitor da Academia de Lião ao senhor Grizard para a comuna de Charlieu". 
O ex-lassalista foi de La Valia ao reitor da Academia, para solicitar-lhe uma colocação, e lhe foi atribuído Charlieu. 
Nos tempos vagos, ele ocupa-se de noviços que lhe são confiados por Bochard e. para desfazer a marca lassali
sta. ele se reporta à nova congregação de La Valia. Em março estava em La Valia, em maio de 1822 o inspetor 
Guillard o encontra em Charlieu. Em 1823. Poupar, outro inspetor, evocará ainda Grizard. falando dos Irmãos 
de Feurs, região em que. no ano precedente, Guillard havia encontrado Irmãos de Courveille; mas agora os três 
Irmãos não são mais de Courveille, eles são “produto do senhor Grizard. Irmão que largara a congregação, e se 
estabelecera em Charlieu, com autorização de ensinar". Aliás, já não está em Charlieu, mas em Lião. "para con
certar-se com Bochard. Grizard havia contraído dívidas assaz ignóbeis, mas Bochard aceitou pagá-las" (OM doc. 
86). O cúmulo teria sido que Champagnat aceitasse como mestre de noviços alguém que havia sido expulso por 
faltas morais. Em todo o caso, seria preciso em Charlieu substituir por verdaciros Irmãos de La Valia aquele que 
se fazia passar por um Irmão de La Valia; Courveille. mais ou menos ligado à emprese Bochard-Grizard, ia exi
gir de Champagnat essa distante fundação de Charlieu, cm pleno período da construção de FHermitage.

. Ir. Avito, nos Anais de Charlieu. precisa que os Irmãos abriram sua escola em novembro de 1824. Parecia 
terem reunido 140 a 150 alunos a partir do primeiro ano.
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riência negativa de união dos seus Irmãos com aqueles do padre Rouchon, pá
roco de Valbenoite.

No retiro dos padres de 1X23, o senhor Bochard ousou aproveitar de tal 
tempo de renovação espiritual para manifestar certo galicanismo extremista, que 
o padre Courbon chamou galicanagem. Sim, ele ousou orientar o clero lionês 
para a resistência ao novo papa Leão XII; este, segundo ele, não tinha o direito 
de nomear como administrador o bispo de Pins enquanto o cardeal Fesch ainda 
vivia; ora, por oito anos a diocese de Lião estivera em situação insustentável; 
sem bispo residente, porque o titular estava confinado a Roma para o resto dos 
seus dias, por decisão real de Luís XVIII.

Obedecer a um superior desobediente iria terminar com a chegada do 
Administrador, porquanto este não iria retomar no seu novo Conselho um opo
sitor notório. O padre Bochard se transferiu para a diocese de Belley; após al
gumas manifestações de mau espírito, foi admoestado pelo bispo Devie e se re
signou ao silêncio5.

5 Courbon morreu na chegada de de Pins (6-2-1824). Permanecia apenas um vigário-geral da equipe prece
dente. Recorbet. Foi logo escolhido Barou: depois. 1-2-1824. João Cholleton: na morte de Recorbet. Simão 
Cattet. em 28-12-1825.
6 OM doc. 286.2 "Superior" significava provavelmente Gardette; era a maneira de dizer: não é do meu chefe.

Nesse meio tempo, pode-se pensar que Bochard bloqueava o reconheci
mento legal dos Irmãos Maristas, que estava a cargo do reitor DRegel (OM. 
doc. 77), numa época em que era conseguido facilmente. Cumpre, portanto, bem 
avaliar a situação de Marceiino: comporta alguns elementos semelhantes aos de 
Teresa Couderc; ainda assim, dela muito se distancia. Foi imposta a Teresa 
Couderc a perda do cargo; Champagnat contou com pequena margem de mano
bra, que lhe permitiu optar entre a obediência absurdamente cega e a caridade 
para com aqueles que Deus lhe enviava.

B. - FAZER DOS IRMÃOS DE CHAMPAGNAT IRMÃOS DO PADRE 
COURVEILLE

Em 1824 chegou-se a um segundo momento. Champagnat foi procurar 
Courveille, atendendo ao “conselho do padre Superior”6, como escreveu ele de
pois. Sem dúvida, podia ele pensar que a relativa folga financeira deste contri
buiría para amainar as dificuldades de caixa; mas ele estava provisoriamente cer
to de que Courveille havia tido inspiração a mais sobrenatural em relação à 
Sociedade de Maria. Como os outros do grupo, Courveille não cogitava senão 
de missionários, à imitação de são Francisco Régis; mas, por fim. também ha
via aceitado a idéia de Irmãos ensinantes e. na sua região de Epercieux. Courveille 
demonstrou-se favorável a tal realização.

Nada se opunha, portanto, a que ele pudesse prestar serviços durante a 
construção de l’Hermitage, se ficasse em La Valia; aí, na primavera, havia al
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guns órfãos, ao passo que os demais alunos haviam deixado a escola para auxi
liarem no trabalho do campo. Champagnat ficava-lhe submisso, mesmo nas ex
travagantes decisões do hábito azul, que surpreendeu os habitantes de Saint- 
Chamond. Se os Lassalistas foram apelidados “Irmãos de quatro braços”, os 
Maristas receberam a alcunha de “Irmãos Azuis”.

Terminada a construção, houve a famosa tentativa de Courveille eleger-se 
superior, a que Champagnat não se opôs, e que acabou na confusão do interes
sado. Em todo o caso, como Champagnat se ausentou em grande parte do ano 
de 1825, era preciso, ainda assim, que Courveille dirigisse a casa, porque o ou
tro candidato marista, Terraillon, não tinha nenhuma vontade de encarregar-se 
disso. Chegou o natal e a doença de Champagnat. Mais do que nunca, Courveille 
mantinha a administração da casa, com a única diferença de que ele irritava mui
ta gente e, com Terraillon, se pôs a prognosticar um futuro ameaçador, que ocor
rería com a morte de Champagnat. “Se ele falecer, nós solicitaremos uma paró
quia e nos retiraremos e vocês também", disseram aos Irmãos os dois capelães7.

7 OM doc. 286.2
8 OM doc. 286.2
9 OM doc. 625.9, 10, 1 I.

Champagnat se restabeleceu, para grande júbilo dos Irmãos. Courveille 
ficou desapontado; vingou-se, ao provocar a visita canônica do senhor Cattet, 
vigário-geral; este encontrou falhas e viu a situação sob o seu aspecto mais ne
gativo. No fim da primavera, sobrevieram as faltas morais de Courveille, que 
optou por recolher-se à Trapa de Aiguebelle.

A situação de Marcelino não era nada confortável; aos olhos do público, 
ele foi abandonado por Courveille e por um dos seus primeiros Irmãos, Estêvão 
Roumezy. Este preferiu ocupar-se de um orfanato em Larajasse. Logo mais 
Champagnat foi abandonado por Terraillon, que partiu para Lião, na pregação 
do jubileu do quarto de século, que o papa prorrogara. Pelo menos os Irmãos fi
caram Irmãos de Champagnat; pela primeira vez emitiram votos que, para al
guns, foram perpétuos.

O ano de 1826 fora cruel para o Fundador, como confirmou em cartas, se
te anos depois: por exemplo, dirigiu-se assim ao padre Cholleton: “Vi nas cir
cunstâncias da minha enfermidade que nem Courveille nem Terraillon tinham pe
los meus jovens os sentimentos de pais”. A sua atitude é oposta. “Deus me de
volveu a saúde. Dou segurança aos meus discípulos; disse-lhes que nada temes
sem, e que eu partilharia todos os seus infortúnios, até o último pedaço de pão”8.

Marcelino havia dado o passo decisivo na sua convicção de que não de
veria ser substituído. Para ocupar-se dos seus discípulos havia somente ele, por
que, na diocese, ficava agora sozinho. Os dois outros Maristas da promessa de 
Fourvière, Colin e Déclas, estavam na diocese de Belley, isto é, muito longe, e 
ele, aliás, não via interesse em convocá-los. Durante dois anos, chegou a descrer 
do próprio ramo dos padres; mas a vocação do padre Séon9 o obrigou a mudar 
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de opinião; sem dúvida, a partir de meados de 1828, tornou-se, pelo contrário, 
o membro mais zeloso em se ocupar do ramo marista sacerdotal10.

10 Vida, Bicent. cap. 19, 1.* parte, p. 183...
11 OM doc. 151.1.

C. - FAZER DOS SEUS IRMÃOS OS IRMÃOS DO PADRE COINDRE

1. A história
O senhor Cattet permaneceu com a sua opinião: Champagnat, sem dúvi

da, soube reunir razoável número de jovens; inspirou confiança, mesmo aos polí
ticos. O chefe do Departamento deu-se o incômodo de ir a l”Hermitage; conce
deu à comunidade o direito de ter cemitério particular, etc. ... mas Champagnat 
contava com bagagem intelectual demasiado restrita para dirigir uma congre
gação de professores. Ora, a Virgem de Fourvière encontrou outro servidor na 
pessoa de André Coindre, que se ocupava em fundar os Irmãos do Sagrado 
Coração, e com Claudina Thévenet, as Irmãs de Jesus e Maria. Era o homem de 
que se precisava. Tinha uma atividade prodigiosa, chegou a ser nomeado supe
rior do Seminário Maior de Blois. Publicava continuamente respostas a tantas 
heresias modernas, que se transformou em oráculo da santa Igreja.

Não era fácil incorporá-lo ao projeto, porquanto por toda a parte era soli
citado. Ainda assim, pediu-se-lhe que colaborasse na obra dos Irmãos Maristas. 
A prova está numa carta de Coindre a um dos seus Irmãos que, sem nenhuma dú
vida, diz respeito aos Irmãos Maristas, embora não sejam nominalmente citados.

“Três de maio de 1826. ... O gênio agitado de Cattet nos precata acerca do 
procedimento que nos cumpre ter. Há homens que querem tudo desfazer para re
fazer à sua maneira. Desconfiemos de sistema semelhante. Nada se pode refazer 
daquilo que a natureza produziu, sem causar destruição total; ademais, não esta
mos certos de que aquilo que se reduziu a pó logre de novo entrar na constituição 
do novo produto. O mesmo ocorre nas obras da graça. Seria conhecer mediocre- 
mente os homens e as obras de Deus pensar em tais fusões. Como fundir todas 
as famílias para não haver senão uma, como fundir todos os estados para não ha
ver senão um único. Além disso, se são felizes, que mais será preciso?”11

O senhor Coindre havia certamente recebido em Fourvière a sua inspi
ração, mas Nossa Senhora sabia o que havia inspirado; antes do Vaticano II, 
conhecia a teologia dos carismas dos fundadores e sabia administrar as corren
tes paralelas da espiritualidade, sem misturar as suas águas.

2. Morte de Coindre
O padre Coindre tinha, sem dúvida, excedido as suas forças: caiu em de

pressão profunda, que terminou no suicídio, em 30 de maio de 1826. Essa tragé
dia, muito menos explicável naquela época do que na nossa em tal homem que 
era um santo sacerdote, daria, sem dúvida, um pouco de sabedoria ao turbulen
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to Cattet, ainda mais que, nesse mesmo intervalo, isto é, de 18 a 24 de maio, se
gundo o parecer do padre Coste12, descobriram-se as faltas escandalosas de 
Courveille, que precipitaram a sua partida para a Trapa.

A. PRIMEIRA PARTE DA HISTÓRIA

Os fatos precedentes bem demonstraram que o Senhor esteve sempre 
presente para guiar o seu servo, em que pese a névoa que se formara diante 
dele e, que lhe havia causado, sem dúvida, uma compreensível irritação. Estava 
com cerca de vinte anos de experiência na sua comunidade; isso pouco im
portava aos demolidores natos; não reconheciam os sinais evidentes, não di- 
stinguiam os bons e os maus frutos; não sabiam apreciar a construção espiri
tual: atinham-se a teorias, em cuja conformidade seria preciso um intelectual 
para formar uma comunidade de Irmãos docentes; importava formar Irmãos

12 OM vol. 4. p. 255.
' 3 OM doc. 159. Brut poderia ter vindo dar algumas lições aos Irmãos, porque era diretor do colégio de Saint- 
Chamond. de 1824 a 1831. É ele que diplomou o Irmão Lourenço. Depois de Saint-Chamond. foi nomeado 
coadjutor de Ampuis e se tornou pároco. Aos 89 anos estava ainda na ativa, muito contente com os Irmãos, 
tudo fazendo em favor deles. Morreu em 1875. com 95 anos. Até a morte dava instrução a jovens que se de
stinavam ao seminário. Dois anos antes da morte, se pôs a estudar inglês. Tais detalhes se encontram nos Anais 
de Ampuis. do Ir. Avito. OM doc. 286.2

3. Conselho arquiepiscopal
Verificou-se, em todo o caso, que. em 8 de agosto, o artigo 13 do Conselho 

arquiepiscopal anunciou o fim das tergiversações: "A proposta de reunir os Irmãos 
de THermitage com os do Sagrado Coração não pareceu admissível. O Conselho 
optou por encarregar o padre Brut13, diretor do colégio de Saint-Chamond, pa
ra o cuidado dos Irmãos de 1' Hermitage no interesse deles e no interesse do esta
belecimento”.

Constituiu isso uma saída honrosa da parte do senhor Cattet. constrangi
do a reconhecer que nenhum outro poderia agir melhor que Champagnat em 
1’Hermitage, mas querendo, ainda assim, que a sua visita houvesse produzido 
algum efeito.

4. Conclusão
Por irritantes que fossem essas intervenções, tiveram a vantagem de con

tinuar guiando, passo a passo, o padre Champagnat no caminho da obediência, 
que se revelaria muito melindrosa e difícil. Sim, no tempo em que a autoridade 
ainda não se havia convertido, ser-lhe-ia preciso descobrir a vontade de Deus, 
por mais de uma vez, na margem de uma obediência clássica.

IV. O CASO DE SAP VIÁTÕR
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com livros, não com trabalho manual: era, em todo o caso, a visão do bispo 
Pompallier.

/. Primeiros sinais
Até 1830, as pressões exercidas por um acordo com os Clérigos de São 

Viator não tiveram grandes conseqüências; eram do tipo do que, mais tarde, se
ria efetivado pelo padre Mazelier. Uma carta do senhor Cattet, em 5 de dezem
bro de 1832, mostra que se o Conselho arquiepiscopal propôs acordo com a con
gregação de São Viator. foi para não ter de recorrer aos Marianistas, que esta
vam distantes, e nos quais Champagnat havia pensado14.

14 OM doc. 259.1
15 OM doc. 276
16 OM doc. 286.
17 OM 1, p. 618.

O fundo do problema era a autorização legal, que ainda não se obtivera, 
e de que dispunham os Marianistas desde 1825, e os Clérigos de São Viator, de
sde pouco antes da revolução de 1830, ainda que, em ambos os casos, as duas 
congregações estivessem menos estruturadas do que a dos Irmãos Maristas. Dado 
que, após a revolução de 1830, o governo era muito menos favorável às con
gregações, não havia por que submeter ao reconhecimento mais uma; conse- 
qüentemente cumpria unir-se a uma das existentes.

Ainda assim, o bispo de Pins quis tentar a sua oportunidade, porque, en
fim, os acontecimentos haviam evoluído menos rigorosamente do que faziam 
pensar os anos de 1830 e 1831; ele dirigiu-se a Paris no dia 6 de dezembro de 
1832, na tentativa de obter o reconhecimento legal dos Irmãos Maristas, mas na
da conseguiu. O problema Maristas-São Viator retornou ao Conselho arquiepis
copal no dia 7 de agosto de 1833, mas dessa vez se falava claramente de união: 
“O Conselho, em vista de fazer que os Pequenos Irmãos de Maria gozem de exis
tência legal, é de opinião que eles se reúnam à obra dos Clérigos de São Viator 
de Vourles, que estão legitimamente autorizados; pelo menos há oportunidade 
de se tentar”15.

Nesse mesmo mês de agosto houve contatos com Roma ou, melhor, esta
va sendo ultimada a preparação da viagem do padre Colin a Roma. Colin ha
via convocado Champagnat para estar em Lião em 29 de agosto. Champagnat 
não foi; ele sabia muito bem que o fim da viagem era o reconhecimento pon
tifício da Sociedade de Maria, pelo que reputava insensato tomar decisões no 
concernente a um ramo dessa Sociedade, antes de saber o resultado de tal vi
sita a Roma.

2. Resistência de Marcelino Champagnat
a) Carta de agosto-setembro de 1833 . primeira parte16
De qualquer forma, Champagnat chegou a Lião no dia 21 de agosto17 e, 
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sabedor da decisão do arcebispado, expressou as suas reservas ao senhor Cholleton, 
muito relacionado à Sociedade de Maria18. De volta a 1'Hermitage, escreveu uma 
carta, cujo rascunho temos, mas não sabemos se, de fato, foi enviada19:

18 João Cholleton. no Seminário Maior, foi diretor espiritual de quase todos aqueles que fizeram a promessa 
de Fourvière. Quando cessou de ser vigário-geral. em 1840. fez-se Padre Marista e provincial dos Irmãos 
Maristas. dos quais o Irmão Francisco tinha o título de diretor geral.
19 AFM caderno Champagnat 3 pp. 11-13 in OM doc. 286.

“Senhor Vigário-geral, ainda não fiz a viagem de Vourles: porque estive 
extremamente ocupado; porque não considerei tal diligência como ordem que 
me houvesse sido dada (situações precedentes lhe haviam ensinado que não era 
necessário tomar nenhuma sugestão como ordem); porque ainda não compreendí 
o alcance da coisa. Pensei que o senhor Querbes querería fazer-se marista, ca
so em que imagino que o senhor pároco deveria fazer as primeiras diligências”. 
Champagnat conhecia Querbes. Este, mais novo, tornou-se diácono em 21 de 
julho de 1816; Champagnat foi ordenado no dia seguinte.

b) Consultar outros confrades
“Nenhum dos meus confrades, a quem me dirigi, aprova isso; nesse negó

cio, não creio poder fazer diligência tão importante como essa por decisão só 
minha. Não ouso falar disso aos nossos Irmãos, tendo visto a perturbação em 
que caíram aqueles de Millery, quando imprudentemente alguém lhes falou”.

Era a menor das coisas a consulta daqueles que haviam feito a promessa 
de Fourvière, embora fossem pouco numerosos. Havia alguns mais novos, co
mo o irmão primogênito do padre Colin ou o jovem Séon, que havia vindo a 
l’Hermitage sete anos antes e já era responsável pela comunidade de Valbenoite, 
o qual sabia criticar o arcebispado por não fazer o suficiente pela congregação 
marista.

A resposta fora clara. Havia uma Sociedade de Maria, que o padre Colin 
ia apresentar ao papa. Os Maristas, portanto, têm algo que dizer a tal respeito, 
porquanto eram 80 Irmãos, 10 noviços; ademais, havia na diocese de Lião al
guns padres que se preparavam para Maristas em l’Hermitage e em Valbenoite, 
enquanto a congregação de Querbes não contava senão com dois irmãos e dois 
associados.

c) Princípios muito diferentes das duas congregações
A carta continua: “No tempo em que, tendo ficado sozinho, após a triste 

história de Courveille e a deserção de Terraillon, vós me aconselhastes que fa
lasse com o senhor Querbes e que nos entendéssemos, eu o vi e nada entendi, 
como tivera eu a honra de vo-lo manifestar”. Significava que o senhor Querbes 
tinha concepção da sua obra muito diferente da nossa. Com efeito, o seu princí
pio era que o Irmão vi veria com o padre, sendo um e outro Clérigos de São 
Viator; isso poderia facilitar o estabelecimento dos Clérigos nas pequenas paró
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quias, nas quais não haveria senão uma categoria. Os Irmãos Maristas, porém, 
tinham as comunidades compostas exclusivamente de Irmãos. O ramo dos pa
dres ficava separado, ainda mais depois que a metade dos padres de l’Hermitage 
foram estabelecer-se em Valbenoite. A partir disso, a carta toma outro tom.

d) Carta de agosto-setembro, segunda parte (cf. ICor 11-12)
Os planos do arcebispado mostram assaz claramente que Champagnat go

zava de conceito: era um santo, mas calçado com rudes tamancos; era bom pe
dreiro, que soubera construir sozinho a casa de La Valia; era o agente principal 
da grande casa de l”Hermitage, mas deveria agora deixar o lugar para alguém 
mais bem dotado para formar religiosos.

Ele reagiu como alguém que recebeu uma bofetada e que, como Jesus, não 
apresentou a outra face ao servo do sumo pontífice. Champagnat tomou como 
modelo aquele Paulo da segunda carta aos Coríntios: “Também eu me glorio... 
Eles são hebreus, eu também.... Posteridade de Abraão... eu também.... Ministros 
de Cristo, eu também e mais que eles. ... muito mais nos trabalhos... incompa
ravelmente mais em golpes... Viagens sem número; perigos dos rios... perigos 
da cidade... perigos dos falsos irmãos. ... Labores, fadigas, vigílias freqüentes, 
fome e sede, jejuns repetidos... a preocupação com todas as igrejas... Se impor
ta gloriar-me, glorio-me das minhas fraquezas”. Isso para o capítulo 1 1. Vamos 
ao 12: “Eis que me tornei insensato; fostes vós que a isso me constrangestes”.

Retomemos a carta de Champagnat, que se pôs a evocar, sem ordem, al
gumas tristes lembranças de outrora e de há pouco; algumas remontavam a 1820: 
“Depois das ameaças terríveis para um padre que consome as suas forças e os 
seus vencimentos, finalmente vi na chegada do bispo de Pins o renascer da cal
ma”. E a evocação daquilo que se conhece pelo Irmão João Batista, que fala da 
intervenção eventual da polícia20, e por Bourdin que, no seu estilo telegráfico, 
fala de Journoux, jovem sacerdote, amigo de Marcelino, que o advertiu: “Vai ser 
denunciado ao arcebispado e deve queimar essa carta confidencial”21.

20 Vida. Bicent. p. 112...
21 OM doc. 754.18.

A carta prossegue: “Logo mais novos perigos, mais terríveis que os pri
meiros, vêm assaltar os Pequenos Irmãos de Maria. Funesta diligência foi aquela 
que emprendi, por conselho do Superior, quero dizer quando fui consultar o senhor 
Courveille em Epercieux. Dia verdadeiramente funesto e mais do que apropriado 
para derrubar uma obra, se Nossa Senhora não a sustentasse com toda a força do 
seu braço”. Evidentemente aludia às faltas de Courveille, ainda que, em conti
nuação. ele pusesse o acento na carência de senso paterno dos dois capelães.

“Durante uma enfermidade grave e longa, com grandes dívidas a pesar so
bre a minha cabeça, pretendia fazer Terraillon o meu herdeiro universal: este re
cusou a minha herança, dizendo que nada possuo, o que ele e Courveille não 
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cessam de dizer aos Irmãos: Os credores não tardarão em vire expulsar-vos da
qui; só nos resta aceitar alguma paróquia e abandonar-vos. Enfim. Deus na sua 
misericórdia, quiçá, infelizmente, na sua justiça, devolve-me a saúde. Conforto 
os meus filhos; digo-lhes que nada temam, porque eu participarei de todos os 
seus infortúnios, até o último pedaço de pão. Nessa conjuntura, percebi que 
nenhum dos dois possuía sentimentos de pai para com os meus jovens. Propriamente 
não tenho nenhuma queixa contra o pároco de Notre Damc22, cujo comporta
mento tem sido sempre edificante na nossa casa".

22 OM doc. 286.2.
Coste. SM. fez a reconstituição, que transcrevo tal qual (OM 1 pp. 620-621).

A carta passa a opor os sinais de proteção, que dão esperança e, pela se
gunda vez, Marceiino diz que toda a sua confiança está em Maria. Por certo, in
sinua ele. julgais que outros farão melhor do que eu; no entanto é o que fiz; e, 
a exemplo de são Paulo, cita as suas realizações como para dizer: Quem fez ou
tro tanto? Aqui a página está rasgada; cumpre restabelecer o texto da melhor for
ma possível23.

“Encontrando-me só pelo afastamento de Courveille e pela deserção de 
Terraillon. Maria não nos abandona. Estamos pagando em dia as nossas dívidas, 
outros Irmãos tomam o lugar dos primeiros; sozinho enfrento as despesas do seu 
sustento. Maria nos auxilia; isto basta. Vou aumentando a propriedade, seja des
bravando, seja em novas aquisições. Ocorre, no entanto, a queda do trono: cer
to destacamento policial faz visita domiciliar a Nossa Senhora de l'Hermitage, 
para surpresa nossa, mas ninguém fica apavorado. As novas autoridades, que a 
revolução consolidava, eram portadoras de ameaças em diversos pontos, mas. 
apesar disso. Feurs foi o único lugar de que. por causa das intrigas, fomos obri
gados a retirar os nossos Irmãos; nenhum Irmão teve de deixar a sua vocação ou 
o seu emprego por causa do serviço militar".

e) Interpretação da carta
Não se sabe se a carta foi enviada. Se o rascunho está rasgado numa meia 

página, seria por desatenção? Difícil de crer. Podem-se imaginar as hesitações 
de Marceiino Champagnat. “Sim, posso dizer tudo o que sinto àquele que foi o 
meu diretor espiritual. Por certo, estou num estado de irritação, mas como pôr 
dique à onda de pensamento que me invade? Não seria melhor confiá-los que 
ruminá-los?”

Champagnat é homem muito sensível e, dessa vez, ele sofre muito. Há mo
mentos na vida de um santo em que, como são Paulo, ele pode perder a calma: 
“Desde os dezessete anos, apesar de tudo. Jesus e Maria me têm ajudado; isso 
significa não pouca coisa”. Há momentos em que se pode dizer, ao longo do dia: 
“Jesus manso e humilde de coração, tornai o meu coração semelhante ao vosso. 
Maria, rainha da paz, apaziguai-me”. Apesar disso, a calma não retorna logo.

É possível, por outra, que alguma resignação seja manifestada, e que se 
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possa, nesse sentido, interpretar certa carta de Cholleton a Querbes, em que diz 
que Champagnat “me pareceu bem disposto”24. Sim. talvez tenha havido uma 
como tentativa de compreensão recíproca e, para evitar o serviço militar de qua
tro Irmãos, o padre Champagnat haja pensado em confiá-los ao padre Querbes. 
Ele podia, contudo, optar por outra solução, como havia talado e de que há alu
são em uma carta do padre Colin25.

24 Como não se tem data precisa da carta de Champagnat. não se sabe se ela precede ou segue.
25 OM doc. 212, 13-2-1830. Colin diz a Champagnat: "O bispo Devie me respondeu que persistia ele em vos 
aconselhar que fizésseis aprovar os vossos Irmãos mediante .os estatutos já aprovados... ele escreveu cm 
Valence”. Escrever em Valence, em 1830, significa tomar contato com Fière e Mazelier. Champagnat. então, 
talvez, não estivesse a favor dessa união, tampouco Mazelier, o que explicaria a lentidão dos contatos.
26 Vida, Bicenl. p. 179.

De qualquer forma, esse desaprumo interior nada tem que deva incomo
dar no concernente à santidade de Marcelino. Santo Inácio dizia que lhe basta
ria um quarto de hora para recuperar a paz. se a Sociedade de Jesus fosse su- 
pressa. Se para outros há necessidade de mais tempo, é segredo do Senhor, que 
conhece os seus eleitos. São Paulo, em todo o caso, foi subvertido interiormen
te pelos ataques de “certas pessoas” (2Cor 10,12). Não por isso vamos cassar a 
sua canonização, tampouco a de Champagnat. Só Maria foi imaculada.

3. Que se passou em seguida?
Não se sabe se a carta foi enviada. Os arquivos do arcebispado não con

servam tudo, e a carta era por demais pessoal. A despeito da alusão de Cholleton 
a Querbes, acima citada, vê-se que nada foi feito no sentido da união com os 
Clérigos de São Viator. Temos apenas o comentário do Irmão João Batista, que 
é assaz verossímil. O padre Champagnat teria dito ao arcebispo: “Propor aos 
nossos Irmãos que abandonem as suas regras, o seu hábito, o seu método de en
sino, a sua maneira de viver, para tomar aquela de outra comunidade, qualquer 
que seja, é perdê-los e devolvê-los ao mundo. Com o conhecimento que tenho 
das coisas, não creio, senhor bispo, que possa, em consciência, prestar-me a es
sa medida. Caso mo ordene, eu o farei, resignar-me-ei, é o meu dever, mas te
mo pelas conscqüências”. Sua excelência insistiu. Tentou refutar as razões ale
gadas por Champagnat e. não podendo mudar os seus sentimentos, despediu-se 
dele, dizendo que refletisse nesse assunto. ... As coisas não foram além disso26.

Não é o equivalente de um texto escrito pelo arcebispo ou por Champagnat. 
mas enfim é a única luz acerca dos dois anos de relações frias entre o arcebi
spado e 1'Hermitage (1833-1835). Cumpre acrescentar que, se a edição de 1931 
colocou a data de 1835, tal data não consta no texto do Irmão João Batista.

4. Quem é o principal responsável dessa tentativa?
Retornemos ao começo da intriga. Quem influenciou Cholleton? Este vigá

rio-geral, amigo dos Maristas, de quem o Irmão Francisco fez tão caloroso elo

53



gio, quando morreu, deixou-se manobrar pelo senhor Pompallier, antigo capelão 
de 1'Hermitage, brilhante conversador e que, sem dúvida, dizia aproximadamente 
o que lhe faz dizer João Batista: “O padre Champagnat, apesar da sua piedade 
e virtude, não tem nenhuma das qualidades necessárias a um bom superior de 
comunidade: não é capaz de manter a correspondência, de instruir os Irmãos, de 
tratar com os fundadores das escolas e de dirigir convenientemente o novicia
do; além disso, ele pouco se ocupa dessas coisas; emprega quase todo o seu tem
po em construir e em desbravar a montanha, do que se segue que os Irmãos não 
são suficientemente formados na piedade, nas virtudes religiosas, nem nos conhe
cimentos necessários aos professores, ademais das deficiências em muitas ou
tras coisas”27.

27 Idem p. 177.
28 OM doc. 909.3.
29 Vida. Bic. p. 178.

O padre Colin, mais tarde, teve diversas razões de desavir-se com Pompallier 
e com a sua maneira de dirigir as missões. Em 1847, ele enviou à Santa Sé um 
relatório apaixonado, e que permite ver o que se passou em 1833. “Inquieto e 
insinuante, Pompallier angariou a confiança do arcebispo-administrador de Pins, 
fez que nomeasse um grande vigário-geral Cholleton, em lugar de Cattet, como 
superior encarregado da nova casa dos Irmão de l’Hermitage; algum tempo de
pois, pouco faltou que levasse a administração a tirar do padre Champagnat a 
direção da sua obra nascente, para substituí-lo por um sacerdote estranho, Querbes. 
Teria destruído o novo estabelecimento. Quis a Providência que não lograsse 
êxito”...28

Nos documentos que possuímos vê-se. por certo, a parte de Cholleton, mas 
o testemunho do padre Colin, somado aos de João Batista e de Avito, não per
mitem nenhuma dúvida sobre a identidade do verdadeiro instigador. Em relação 
a Courveille, o Irmão João Batista havia faltado a um mínimo de prudência, por 
falar claramente das suas faltas morais num momento (1856) em que o antigo 
culpado era. havia vinte anos, um bom monge em Solesmes. Evidentemente o 
biógrafo ignorava esse detalhe, que o padre Mayet não lhe comunicara.

No concernente a Pompallier, o Irmão João Batista sabia muito bem que 
ele não havia morrido e que era um bispo missionário, pelo que deveria ter tido 
mais atenção; contudo ele vai sublinhar claramente a sua responsabilidade com 
falsa ingenuidade, escrevendo: “O senhor P.”, o que é evidentemente um segre
do de polichinelo, que qualquer um poderia interpretar”; e simula atenuar a res
ponsabilidade da personagem: “O senhor P. punha tanta boa fé no que dizia, e 
manifestava tanto zelo e dedicação pelos Pequenos Irmãos de Maria, que as pes
soas se deixavam persuadir pelas suas palavras”29. Sabe-se que Pompallier esta
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va em Saint-Genis no mês de agosto de 186 1 30; é evidente que ele pôde ler a 
biografia do padre Champagnat e receber tal página como bofetada assaz mere
cida.

5. As datas desta história
A idéia de encontrar alguma solução para o problema da dispensa do serviço 

militar estava no ar a partir de 1830, porque nos primeiros tempos da revolução não 
se poderia contar com a clemência do governo. O chefe do Departamento de Montbrison, 
isto é, Scipion Mourgue, comportava-se como espécie de energúmeno cheio de de
sprezo pelos religiosos, especialmente pelos Irmãos Maristas, que tiveram a de
sgraça de agradar ao regime precedente. Baste destacar alguns pontos.

“Essa instituição dos Irmãos Maristas pouco faz por merecer apoio: é pú
blico e notório que os seus membros estão em deplorável ignorância; servem 
muito mais para assegurar a perda do tempo dos alunos que a levá-los à via dos 
conhecimentos mais triviais”31.

Os verdadeiros contatos com o senhor Mazelier e com o pessoal de Saint- 
Paul-Trois-Châteaux só começaram em 1835. Deve ter havido, pois, entre 1833 
e 1835, dois anos de uma como moratória entre o arcebispado, o senhor Querbes 
e Champagnat, antes que o arcebispo mudasse de opinião.

A data de 1835 mostra que alguma coisa se fez, porque o padre Champagnat 
escreveu à Rainha, ao padre Aradaillon, e fez rascunhos para diversos deputa
dos em três de maio32. O arcebispado há de ter-lhe dito que daí para frente a ele 
competia fazer as diligências; aliás, desde 1834, obteve de Luís Filipe o re
conhecimento dos Estatutos da sua congregação; infelizmente, isso não era senão 
o primeiro estágio do reconhecimento legal.

6. E o senhor Querbes?
Quanto ao senhor Querbes, é muito mais difícil dizer como encarou aqui

lo que lhe pedia o arcebispado. Contamos com uma carta de agosto de 1833, que 
corresponde ao começo da ofensiva, quando, antes de aceitar, apresentou estas 
condições: ajuda de outro sacerdote, na pessoa de Mouterde; entrevista com 
Champagnat e os poderes necessários. Quase nada mais sabemos. Querbes foi 
um erudito como Coindre; não quis recusar formalmente; preferiu ganhar tem
po, como muitas vezes fez Champagnat.

3” Escreve Avito, in "Abrégé des Annales ", p. 567: "Em 1861, agosto. Pompallier. voltando à França por cau
sa dos interesses da sua missão da Nova Zelândia, visitou a casa mãe"... Pode-se crer que a discórdia já lavra
va entre sua excelência e Colin acerca das dívidas contraídas por Pompallier na sua missão. Pensa-se que a vi
sita visava a conseguir mais Irmãos para a Nova Zelândia. Desde 1859, os nossos superiores não enviavam 
Irmãos à Oceania, porque não estavam satisfeitos com a função que os padres lhes conferiam nas missões. 
3' Irmão G. Michel, "Marcelino Champagnat e o reconhecimento legal dos Irmãos Maristas", p. 82.
32 AFM I 13 n. 28.
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7. A cerca dos textos de João Batista
Coloquemos aqui alguma reflexão sobre os textos do Irmão João Batista. 

Pretende dizer a verdade, seguramente, mas sem se preocupar demasiado com 
os documentos, como a maior parte dos biógrafos desse tempo. Apresenta, por 
exemplo, como fazendo parte da mesma conversação, fragmentos que certamente 
se distanciam de dois anos um do outro. Ei s a porção certamente de 1833: “Excelência, 
eu e os meus Irmãos estamos nas suas mãos, e vossa excelência pode fazer de 
nós o que bem quiser”. Agora a porção que deve ser certamente de 1835: "No 
concernente à fusão que me propõe, não a creio necessária para isentar os nos
sos jovens do serviço militar, dado que a Providência nos forneceu meios de nos 
safar do embaraço”.

Com efeito, como vimos, foi em 1835 que começaram os verdadeiros con
tatos com o senhor Mazelier; uma reconstituição de memória corre o risco, evi
dentemente, da aproximação.

8. Conclusão provisória
A conclusão desses acontecimentos é que Mazelier conduz Marcelino 

Champagnat, como conduziu tantos fundadores e fundadoras, por um caminho 
muito amolgado, mas que lhe faz viver o mistério pascal da morte e ressurreição, 
como ele o confessou ao senhor Barou, em 182733: “Eu ficava e continuo fi
cando no aguardo de provações ainda mais duras". Aqui, porém, o Senhor o con
solou com lhe mostrar que agiu corretamente.

33 OM doc. 173.16.
34 Vida. Bicent. p. 179.
35 Voto de trabalhar pelo êxito da Sociedade. OM doc. 263. Trata-se do grupo de Belley. Champagnat não 
estava presente, mas há dc ter sido informado sem demora.

A. - SEGUNDA PARTE DA HISTÓRIA

1. Resistência e obediência
Prossigamos no relato, apelando para duas frases de Champagnat: “Sou 

de parecer que essa fusão seria a ruína do nosso instituto e causaria provavel
mente a dos Irmãos de São Viator". “Caso vossa excelência ordene, vou resig- 
nar-me, é o meu dever, mas temo pelas consequências”. O Irmão João Batista 
diz que o arcebispo insistiu, mas nenhuma ordem foi dada34. Citamos os prin
cipais textos publicados nas “Origens Maristas”. Não parece que haja maior 
esclarecimento acerca disso.

Se houve pressões do lado arquiepiscopal, poderia igualmente ter havido 
da outra parte. O padre Colin, mesmo que já não fosse da diocese, era ainda as
sim antigo dirigido de Cholleton e, portanto, podia insistir com ele sobre a idéia 
da Sociedade de Maria, acerca dos votos que os futuros Maristas emitiam em 
1833, no dia dois de fevereiro35, de trabalhar para o êxito da Sociedade.
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O padre Séon e o padre Bourdin que, aliás, foram espontaneamente a 
l’Hermitage, opunham-se certamente à idéia de fusão com os Clérigos de São 
Viator, e haveríam de manifestar a sua opinião a esse respeito. Importaria saber, 
por outra, qual a influência que poderia ter tido a sugestão de Colin, relativa a 
um conselho do bispo Dervie, para que fossem adotados os estatutos de uma 
congregação já aprovada, que poderia ser aquela de Valence, de Saint-Paul-Trois- 
Châteaux, à qual ele se teria dirigido36. Em todo o caso, até 1835, nada foi de
cidido com clareza acerca disso, e o arcebispado poderia pensar que Champagnat 
se obstinava numa via sem saída.

36 Carta de Colin a Champagnat. OM doc. 212
37 "Vie du Père Louis Querbes". pelo P. Roberto, Bruxelles. Dewit. 1922. p. 216. Carta de três de novembro. 
Querbes não teve dificuldade em defender-se. Ele podia dizer: “Sobre isso nada sei. a não ser que vos repor- 
teis a certo fulano, que se apresentou em Lião, vestido de roupa eclesiástica completa, di/.endo-se afiliado ao 
nosso Instituto. Diz-se que ele foi solenemcnte revestido da batina pelo bispo de Belley. Cumpre ler também 
a sua admirável resposta: "O bispo nos pode lançar por terra, que nos ergueremos sem murmurar; de mochi
la às costas, partiremos, guiados pela Providência, mesmo que para enfrentar novas dificuldades” (p. 218).

Vida. Bicent. p. 179.

2. Mudança do arcebispado
Os verdadeiros contatos com Mazelier se deram em 1835; mas a mudança 

nítida do arcebispado ocorreu propriamente em 1836: no dia 23 de novembro de 
1836, o arcebispo, por intermédio de Cattet, envia uma violenta carta de repri
menda ao senhor Querbes:

“Senhor, alguns indivíduos, antigos Clérigos de São Viator, não têm hon
rado a veste eclesiástica; o caso pode atingir bom número de aspirantes; assim, 
o Conselho arquiepiscopal veda formalmente que eles portem o hábito eclesiás
tico. Em conseqüência, pede que se escolha outro hábito, mais apropriado ao 
seu estado pela sua modéstia, e que não se comprometa o nosso santo hábito”37.

Não é necessário esperar a data de 24 de novembro para situar a conver
sação de que nos fala o Irmão João Batista, entre o arcebispo e Champagnat. 
Este foi convidado a almoçar no arcebispado, onde recebeu os cumprimentos 
nestes termos: “Senhor Champagnat, apraz-me dizer-lhe que deu prova de sen
satez, quando se opôs à união da sua comunidade com a de São Viator. Dou-lhe 
os parabéns pelo procedimento que teve naquela circunstância. Hoje lamentaria 
que a coisa houvesse sido feita; reconheço que aqueles que me aconselharam tal 
medida me haviam informado mal sobre o seu instituto"38.

3. Conclusão
A obediência do padre Champagnat sempre se reportou à busca da vonta

de de Deus. Se não há dever superior que realizar, devo obedecer, mas pode ocor
rer que o amor dos meus Irmãos me leve a fazer prontamente o que a autorida
de me pede e, esta vez, a própria autoridade me assegura que eu fiz bem em não 
ter demasiada pressa em obedecer, e que dei prova de prudência ao resistir às 
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sugestões da autoridade, pelo que continuarei na procura da vontade de Deus, 
sendo aberto e verdadeiro na minha relação com os superiores.

V. A OBEDIÊNCIA DE UM FUNDADOR AO SEU SUPERIOR

Em 1835, a situação estava restaurada, mas Marcelino Champagnat não 
terminara a sua aprendizagem da obediência: agora o seu problema se relacio
na com o padre Colin.

A.-A S/TUAÇÂO ANTES DE 1836

I. Intuição de Marcelino Champagnat
Cumpre primeiramente recordar que a situação de Champagnat é muito 

especial. Tem ele uma inspiração anterior aos outros futuros Maristas, no con
cernente aos Irmãos ensinantes; mas, em certo momento, ele encara a possibi
lidade de atrelar o seu vagão ao trem marista de que falam Courveille e Colin, 
por isso que Colin teve a sua própria visão: uma árvore com três ramos, tema de 
que falará mais tarde.

As conversações de Colin, nos anos 1870 (OM document 844.3) situam a 
idéia de Champagnat claramente à parte da Sociedade de Maria: “Os Irmãos do
centes nunca se acharam, perante Deus, no plano primitivo da Sociedade; se, 
mais tarde, nela foram admitidos, foi por complacência e em reconhecimento 
pelos serviços que eles prestaram e, sobretudo, a pedido do padre Champagnat 
e dos seus Irmãos”.

Em Jeantin (OM doc. 820.10), encontra-se esta passagem: “Champagnat 
havia-se dedicado à fundação do Instituto dos Irmãos Maristas. A idéia desse 
instituto lhe pertencia por inteiro. Foi ele que, penalizado com a dificuldade que 
tivera para instruir-se, disse aos seus confrades e consociados do Seminário 
Maior: Cumpre estabelecer também Irmãos ensinantes”.

2. Marcelino e os Padres Maristas
De que Marcelino haja feito o impossível em favor dos padres não se du

vida, sobretudo a partir de 1828, mas não é nesse ponto que ele precedeu os ou
tros; é no concernente ao ramo dos Irmãos, no qual foi ele o único que pensou; 
desde 1804, aproximadamente, como o assinala o Irmão Francisco, em relató
rio oficial ao ministro da Instrução Pública39: “Ele próprio, ainda menino e sim
ples pastor na casa paterna, tinha a idéia, ainda vaga, da obra que fundaria mais 
tarde” (Origine de 1’Association, daté de 22-4-1851).

39 G. Michel. “O Ir. Francisco e o Reconhecimento Leftal dos Irmãos Maristas". 1991. p. 63.

Que interesse haveria em se comprometer ele próprio numa situação que 
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lhe causaria tantas dificuldades? Eis o que só se explica pelo espírito de fé, que 
visa a adquirir, pela obediência, a grande certeza de fazer a vontade divina, co
mo encontramos sublinhado pelo Irmão Basílio Rueda: “A obediência religiosa 
objetiva uma mediação mais rigorosa para se descobrir e cumprir a vontade de 
Deus”40. No desejo de entrar na Sociedade de Maria, há também, sem dúvida, 
a influência de Courveille: "Se veramente a Santíssima Virgem falou, não me 
cabe senão aderir à sua vontade com fazer parte da Sociedade que ela solicita”.

40 Circular sobre a Obediência: "Tomar a sério a vontade de Deus não significa apenas realizá-la, como um 
dever, custe o que custar.; mas estar por ela apaixonado até o fundo da alma porque, ao contrário da impres
são medrosa de muitos, ela absolutamente não nos aliena” (Circulares, v. XXVI. p. 20).
"Cada um tem uma necessidade mais ou menos grande de mediação" (p. 36).
"Aquele que procura a mediação permanece ativo nessa mediação, tanto para fornecer os dados, como para 
não se deixar instrumentalizar pela autoridade ou pelo mediador" (p. 46).
41 A carta é de agosto-setembro de 1827; ele explica a sua decepção, estudada mais adiante. Parece que du
rante cerca de um ano. já não conta com o ramo dos padres. A peregrinação que fez a Valflcury, em 25-7-1828. 
quando anota a própria hora, poderia corresponder à sua retomada confiança acerca dos padres. Veja-se o que 
escreve em 25-7-1828, às onze horas e meia, em Valfleury: ... “sob a proteção da Virgem Maria e s. J. F. Régis. 
renovo as resoluções abaixo, em especial as de número 2, 3. 4”. Em verdade, nada nessas resoluções faz alu
são à Sociedade dos padres, mas reporta-se de preferência à peregrinação; a curiosa indicação da hora faz pen
sar em algo misterioso na motivação. Em todo o caso, uma carta de Champagnat a Cattet. em 18-12-1828. 
mostra que ele recuperara totalmente a confiança na Sociedade dos padres: "A sociedade dos Irmãos não po
de positivamente ser considerados como a obra de Maria, mas somente como um ramo posterior da própria 
Sociedade" (OM I doc. 185).

Champagnat, portanto, encarava essa possibilidade; mas, em 1826, as fal
tas de Courveille e a deserção de Terraillon anulavam nele toda a motivação mís
tica; ademais, nesses mesmos anos as suas relações com Colin tiveram medío
cre importância41. Foi sobretudo a vocação do jovem Séon que relançou o seu 
desejo de tornar-se padre marista e trabalhar por essa divisão.

Em 1830, cada grupo de quatro ou cinco padres (1'Hermitage e Belley) fa
zem o seu pequeno capítulo que. na diocese de Lião, se confirma pela eleição 
de Champagnat como provincial do grupo de l’Hermitage, enquanto o de Belley 
elege Colin como responsável do conjunto. No concernente à confirmação da 
eleição de Champagnat pelo arcebispado, nada há de ridículo, porquanto, além 
dos quatro padres residentes, há em fRermitage o grupo de cinquenta Irmãos. 
“Sua excelência encarrega-me de lhe anunciar que o seu desígnio é fazê-lo Superior 
titular da Sociedade de Maria”, escreveu-lhe Cattet. Entre 1830 e 1836, os con
tatos de Colin e Champagnat são muito importantes, e Champagnat faz. esforços 
inauditos em favor dos padres maristas.

No dia dois de fevereiro de 1833, os futuros maristas de Belley fazem vo
to privado de empenhar “todas as suas energias pelo crescimento da Sociedade”. 
Champagnat não foi convocado para pronunciar esse voto, mas tudo leva a crer 
que ele o fez sem tardança, até porque ninguém o realizou melhor. O Irmão João 
Batista di-lo claramente: “Fazer vingar essa Sociedade era para ele assunto de 
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consciência, porque havia prometido a Deus de a isso consagrar trabalhos, saú
de e, se necessário, a própria vida” (Vida, Bicent p. 188).

3. Valbenoite
Os padres de l’Hermitage que haviam elegido Champagnat certamente 

estavam satisfeitos com a sua direção e com a sua vida entrelaçada com a dos 
Irmãos. Não ficaram contentes com a intervenção do padre Colin, que preferia 
vê-los separados dos Irmãos42; então eles nomearam Séon superior da comuni
dade que vão formar em Valbenoite. Rouchon, amigo dos maristas, já havia ofe
recido a sua casa para os Irmãos em 1824; estes ocupavam a escola primária de
sde 1827. A nova comunidade dos padres ia progressivamente criar o colégio 
secundário de Valbenoite, para não se limitarem ao papel de sacerdotes auxilia
res de paróquia.

42 OM I doc. 242 (linhas de introdução).

4. Apreciação da vocação de padre marista
Cumpre acrescentar que temos em João Batista uma atestação muito enfá

tica da opinião que Champagnat se fazia do padre marista. "Deus sabe quanto 
amo os Irmãos, e é testemunha de que por eles estou pronto a dar o meu sangue; 
ainda assim, a obra dos padres me parece muito acima daquela dos Irmãos; a ela 
me dediquci a tal ponto que para assegurá-la daria, se preciso fosse, tudo o que 
temos, trabalhos, forças e a própria vida... Aconteça o que acontecer, estou re
solvido a trabalhar com todas as minhas energias, até o meu último suspiro, pa
ra que logre êxito”.

O Irmão João Batista fala até do "ardor febril” de Champagnat na ativi
dade em favor dos padres: esgota-se em diligências junto ao arcebispado ou no 
seminário, para conseguir alguns candidatos que iriam a l’Hermitage ou a Valbenoite. 
Empenha-se também em obter que as duas dioceses, Lião e Belley, aceitem um 
centro de unidade.

Certamente os textos de João Batista não constituem citações rigorosas, 
mas reconstituições literárias; porém tantas passagens não podem ter sido in
ventadas. Fazer dizer a Champagnat que “a obra dos padres está tão acima da
quela dos Irmãos” teria sido inútil e irritante, se ele não o tivesse dito. Ademais, 
para melhor compreensão, importa que se tenha em conta a época. No catecis
mo, o Cura d’Ars repetia o que deve ter ouvido quando menino. "Se vejo um pa
dre e um anjo, eu saudaria primeiro o padre”. É algo similar ao problema da 
superioridade do estado de virgindade em relação ao matrimônio em são Paulo, 
ICor, 7, 38. Marcelino. como os seus contemporâneos, coloca muito alta a di
gnidade sacerdotal. Nas férias dele na família, colocavam uma toalha sobre a 
mesa em sua honra.

Digamos também que tal apreciação era profética, porque, sobretudo nos 

60



A OBEDIÊNCIA DO PADRE CHAMPAGNAT

anos de 1836 a 1850. o nome de padre marista correspondia a uma das altas 
idéias do missionário. Os padres tinham, no Pacífico, I 17 representantes, dos 
quais alguns morreram mártires, outros, de febres ou em viagens: o bispo Douarre. 
com 42 anos, o bispo Colomb, com 32, etc. ... As revistas missionárias que de
les falavam exaltavam, por certo, tal vocação.

B. - SENTIDO DA AUTORIDADE E LIBERDADE INTERIOR DE CHAM
PAGNAT

Vejamos agora como Marcelino se comporta em relação ao padre Colin.

1. Sentido da autoridade
Eis o que diz o Irmão Silvestre acerca do sentido que o padre Champagnat 

atribuía à autoridade, especialmentc no caso do seu superior padre Colin.
“Se a submissão, o respeito e o apego do padre Champagnat pelo Sumo 

Pontífice eram tão acentuados, como acaba de ser dito, não eram menores para 
os outros superiores: a sua fé viva fazia com que os considerasse como os re
presentantes de Deus e como os depositários da sua autoridade. A vida dele apre
sentava não poucos traços em apoio disso. Contentar-me-ei em dizer, para con
firmá-los, que o reverendo padre Colin. considerado nessa época como Superior 
Geral dos padres e dos Irmãos, quando vinha a 1’Hermitage para entrevistar-se 
com o padre Champagnat, este o recepcionava com a mais honrosa distinção. 
Todos deviam pôr-se em estado conveniente como para festa solene; ele reves
tia a mais bonita e a mais rica casula para a celebração da missa; o órgão to
cava como nas festas de primeira classe: enfim, era um dia festivo para toda a 
comunidade; Champagnat esplendia e irradiava felicidade. Compreendia-se fa
cilmente que Champagnat reverenciava o visitante não como simples confrade, 
mas como Jesus Cristo, cujo lugar ocupava''4-\

2. O sentido da liberdade interior
Tal respeito não prejudicava a sua liberdade interior. Sabe-se quanto res

peito exigia dos seus Irmãos e de si em relação com o clero; mas isso não o le
vava a concessões injustificadas. É conhecido o diálogo citado pelo Irmão João 
Batista acerca da sacristia de Fourvière. diálogo que bem pode haver sido trans
mitido pelo senhor Barou:

- "Senhor Champagnat, não o compreendo. ...o posto de Fourvière é pre
tendido por diversas congregações; o arcebispo, que ama particularmente a sua 
comunidade, os preferiu a todos os demais; acreditou que o comprazeria e lhe 
prestaria serviço, confiando-lhe o santuário de Fourvière, e vossa reverendís ' 
ma o recusa; todos quantos se interessam nesse negócio dizem que convem q> e

43 Erère Sylvestre raconte Marceltin Champagnat, Roma. 1992. p. 274.
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o altar de Maria seja guardado pelos Irmãos de Maria; se recusa Irmãos à Santíssima 
Virgem, ela não o abençoará”.

- “Senhor Vigário-geral, estou extremamente tocado e reconhecido pelo 
interesse que nos manifesta; mas parece que as razões que me dá para que acei
te o posto de Fourvière não são assaz fortes para me afastar do princípio a que 
me mantive fiel até hoje, que é limitar-me ao ensino e recusar qualquer obra que 
não tenha por fim a educação dos meninos. Ameaça-me com a Santíssima Virgem; 
espero que ela não se zangue contra mim, porque é para lhe dar prazer, para me
recer a sua proteção e conservar a sua obra tal qual ela a fundou que me recuso 
a cuidar da sacristia de Fourvière”44.

Importa recordar tudo isso para compreender como o senso de liberdade 
interior prevalece nos primeiros anos de Marcelino, padre marista, ao passo que 
um acontecimento estremecedor vai fazer que ascenda ao patamar da obediên
cia cega, durante o último ano da sua vida.

VI. A DEMISSÃO DE 1837

Neste intróito, cumpre examinar o problema da demissão de Champagnat, 
em 1837.

A. - AS CARTAS DESSA ÉPOCA

No biênio 1836-1837 temos algumas cartas do padre Colin ao padre 
Champagnat: temo-las apenas nesse sentido, por vezes em termos agridoces; não 
as temos de Champagnat a Colin.

11-4-36. O padre Colin deve desculpar-se por não haver informado 
Champagnat sobre a aprovação dos padres maristas por Roma (11 de março). 
Esquecimento perdoável, por certo, mas quem estaria mais interessado nessa no
va do que Champagnat? Colin aproveita do ensejo para pedir Irmãos para a 
Polinésia; o aspecto missionário, com efeito, foi uma das razões que haviam fa
cilitado o reconhecimento pontifício. Ele pede também um lugar para o seu ido
so irmão entre “os velhos rendeiros de 1’Hermitage”. Sabe Deus se eram efeti
vamente rendeiros. A senhorita Fournas havia dado dinheiro para se estabelecer 
um asilo em 1’Hermitage; o padre Champagnat aceitara de boa vontade essa 
obra45.

23-6-36. “Sabe, sem dúvida, que o breve de aprovação da Sociedade nos 
autoriza a eleger um Superior Geral”; portanto não houvera informação direta.

44 Vida, Bicent. p. 447. Fourvière escreve-se hoje sem S; a grafia antiga se baseou em falsa etimologia. 
Fourvière não deriva de fórum velus (latim clássico), senão de foro vetere (latim vulgar), que corresponde à 
época em que o fórum abandonado se tornou o “velho fórum”.
45 OM 1 doc. 380.
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Essa carta faz supor que Champagnat pediu permissão para emitir os seus vo
tos. Colin lhe diz que o pedido o edifica grandemente, mas os cargos preceden
tes não valem; portanto ele não tem nenhum poder para responder a esse pedi
do46.

46 Idem, 396.
47 Para as diversas cartas, desde 16-9-1836 até 1837: APM 233.2.

16-9-36. Colin age como superior do setor de Belley e pede a Champagnat 
que “nos deixe o Irmão Lucas”; Champagnat o havia nomeado para outro posto, 
substituindo-o pelo Irmão Félix. Está aí um problema: de quem dependem os 
Irmãos? Quando um Irmão tiver sido nomeado para uma casa de padres, pode 
ser retirado ?

24-9-36. Colin é nomeado Superior Geral. Um ano se passa
1-7-37. Colin escreve a Champagnat para que não trate o senhor Douillet 

com aspereza em LaCôteSaint-André, porque, na diocese de Grenoble,Courveille 
deixou má fama para os maristas. Diz que se ocupa dos meios de chegar à uni
dade; caso contrário, os diversos ramos se prejudicariam: “Ocorre que não ve
mos nenhum inconveniente onde os superiores vêem diversos”. Que quer ele di
zer com “superiores”? Seria ele, seria o bispo?

Colin recomenda a Champagnat o seu velho irmão; pede que Champagnat 
vá ter com Colin em Lião. Em agosto de 1837, carta autoritária, em seguida a 
uma solicitação de aquisição feita por Champagnat. O ramo dos Irmãos ainda 
não tem bases definidas, que permitam uma resposta... Durante vinte anos 
Champagnat fez aquisições, construções, despesas, etc. ... a coisa tem andado. 
Agora Champagnat. em termos humanos, está em cadeias. A desculpa de Colin 
é que, entre 1835 e 1837, as construções foram particularmente importantes, co
mo as despesas, dado que se completou o quadrilátero e a grande capela. Cumpre 
suspender durante três meses toda a espécie de projetos. Deve ocupar-se unica
mente na boa formação, e colocar a casa mãe em bom estado, bem como os esta
belecimentos, e regular tão bem os negócios que, se Champagnat devesse mor
rer dentro de três meses, tudo ficasse em plena forma. Importa que se ocupe me
nos dos negócios externos e mais dos negócios espirituais da comunidade, que 
assim alma e saúde de Champagnat teriam melhor desempenho: enfim o tipo de 
carta que se lê na dúvida de se estar ou não bem desperto47.

B. - CARÁTER DO PADRE COLIN

Antes de se avançar, pode ser útil, no esclarecimento do que vai seguir, 
que algo se diga do caráter de Colin. Ele tinha caráter autoritário. Não desejou 
ser superior; mas, uma vez no cargo, deu ordens sem contemplação, e poderia 
haver sido até terrível. O padre Maitrepierre disse dele que qualquer coisa feita 
por outrem raramente recebería nota aprobatória de Colin. Aparentemente re
conhecia o seu defeito; mas considerava como o seu dever comandar, e coman
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dar como chefe, pelo que se podería dizer que não se corrigia nunca. Ele ad
mitia: “Quando estou longe, ninguém ousa tomar decisões, mesmo em negó
cios urgentes, e por culpa minha”. Quando o padre Eymard foi nomeado pro
vincial como substituto de Maítrepierre, disse: “O padre Maitrepierre apren
deu a ficar homem por haver ficado ao meu lado por quatro ou cinco anos, isto 
é, tornei-o homem de decisões; o seu sucessor fez o mesmo”. A despeito dis
so, a sua maneira de agir não somente era aceita, mas atraía.

Em conseqüência, não se deve pensar que não apreciasse Champagnat. 
Agia com este simplesmente como agia com os demais; em particular, não su
portava que se fizessem dívidas; além disso, cumpre considerar que ele era su
perior do conjunto todo: padres. Irmãos, Irmãs e, portanto, responsável pelos 
problemas econômicos do todo aziendário. Colin exigia prestação de contas de 
todos, e o dinamismo de Champagnat lhe metia medo. Por sua vez, Champagnat 
agia na fé, com audácia; sabia, ademais, que os seus Irmãos, ainda que rece
bessem modestos salários, conseguiam remeter dinheiro a l’Hermitage; 
Champagnat sabia também que podia contar com alguns generosos benfeito
res.

Disso Colin se daria conta cada vez mais; em quatro de junho de 1852, 
diante dos Irmãos capitulares, confessou que os superiores maristas os tinham 
dirigido muito bem. Pode-se acrescentar que Colin conhecia a virtude de 
Champagnat, e que podia tratá-lo com aspereza para formá-lo a maior grau de 
humildade. Tais vistas de fé de outra época não seriam mera imaginação. Assim 
pensava Joana Maria Chavoin, ela própria criticada por Colin; Chavoin era de- 
sabrida com certa Irmã muito virtuosa. Quando a criticavam por isso, respon
dia: “Sei o que tenho de fazer; conheço a sua virtude, mas temo que algum dia 
o Senhor me repreenda por não haver auxiliado suficientemente as almas de 
que ele me encarregou, para que se tornassem mais perfeitas”.

C. - AQUILO QUE SE DIZ DA DEMISSÃO DE CHAMPAGNAT

I. Reflexão
Em 1836. a congregação dos padres foi aprovada pela Santa Sé. É nor

mal que o marista Champagnat deixe ao seu Superior Geral toda a liberdade de 
nomear para qualquer cargo, e que ele se demita da função de Superior dos 
Irmãos; mesmo como fundador dos Irmãos, deve aceitar qualquer outro em
prego, ou ficar como Superior em nome da obediência.

Pensou até em ir à Oceania, mesmo que essa hipótese houvesse de ser lo
go descartada por motivo de saúde, o que ele confessou a Douillet. Nesse caso 
realmente teria sido necessário que houvesse renunciado à direção dos seus 
Irmãos. Na época de Courveille e Terraillon, ele poderia duvidar do senso pa
ternal do eventual substituto, mas agora, entre os padres maristas que emitiram 
os votos, ele não duvidaria de que algum deles, escolhido por Colin. pudesse 
estar qualificado para exercer essa necessária paternidade.
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2. Uma história saída não se sabe de onde
Como se teria passado o acontecimento dessa demissão? Todo o mundo 

conhece o que nos diz a edição de 1931, que reproduz a de 1897:
“Esta alegria de haver-se tornado padre marista não podia provir senão de 

virtude extraordinária, porque, como fundador dos Irmãos e superior dos padres 
da diocese de Lião, reconhecido pela autoridade arquiepiscopal em 1830, a obe
diência deveria ter-lhe sido particularmente difícil”.

Em entretenimento particular no retiro de 1837, o padre Colin, que tinha 
a peito regularizar bem essa situação, expôs-lhe que, como religioso, o seu car
go de superior deveria sofrer alguma modificação. O humilde sacerdote se de
clarou previamente disposto à mais inteira submissão ao seu venerado superior, 
que era aos seus olhos o próprio representante de Deus. Colin lhe assegurou que 
as suas boas disposições eram reconhecidas por todos, mas elas não bastavam 
para que tudo convergisse para a perfeita ordem. A tais palavras, Champagnat 
compreendeu o que se lhe pedia e exclamou: “Senhor Superior, de boa mente 
assino a minha demissão; o que me incomoda nisso não é a renúncia ao cargo 
de superior, senão ver as precauções tomadas para comunicá-lo a mim”. De ime
diato, tomando papel e caneta, redigiu o averbamento da sua demissão, que en
tregou nas mãos de Colin. Este, de início, o aceitou; em seguida, em nome da 
obediência religiosa, nomeou-o Superior do Instituto dos Pequenos Irmãos de 
Maria. A ordem e a harmonia da vida religiosa estavam assim perfeitamente esta
belecidas na Sociedade, e grande exemplo de obediência fora dado a todos os 
Maristas presentes e porvindouros. (Ed. 1931, p. 240; ed. 1897, p. 215; este é 
de 1931.)

Essa página, de todo ausente da obra de João Batista, foi incluída na edição 
de 1897, sem rodapé, nota ou indicação de prefácio que pudesse advertir o lei
tor; é possível que ninguém se tenha dado conta, a não ser depois de 1897.

Que teria acontecido? A resposta se encontra atualmente nos arquivos (OM 
2, p. 719, doc. 752 § 57). Isso faz parte do “Relato do padre Maítrepierre”, que 
Jeantin utilizou na “Vida do padre Colin” em seis volumes, no tomo I, p. 327- 
328. Não haverá dificuldade em reconhecer o nosso texto, ainda que o emprés
timo não haja sido literal. Como o primeiro volume de Jeantin se editou em 
1895, não terá sido difícil que um ledor Irmão Marista o deparasse, na mesma 
data: era boa razão de acrescentar o pormenor inédito na reimpressão da “Vida 
do Padre Champagnat”. Segue-se a passagem discutida.

“No retiro geral que ocorreu no seminário menor de Meximieux em 1837, 
Champagnat nos deu um exemplo de desapego que muito nos edificou. Como 
até aí, por efeito das circunstâncias, ele trabalhara na sua obra de maneira qua
se independente, reputou-se oportuno solicitar-lhe a demissão do cargo de su
perior dos Irmãos. Todo o mundo sabe como os Fundadores e os superiores an
tigos se agarram à sua obra, se apegam a dirigi-la consoante a sua maneira de 
ver. Pois bem. tão logo Champagnat compreendeu o que se lhe dizia com todas 
as possíveis contemplações, respondeu: “Pois não, dou a minha demissão, co
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mo é o meu dever dá-la; a única coisa que me penaliza são as cautelas e ade- 
manes para o comunicar. Tive a graça de estado para começar; não disponho de
la para continuar”. E deu positivamente a sua demissão. O padre geral o reno- 
meou de imediato. A sua dependência tornou-se com isso mais regular, mais sen
sível e mais frutuosa para ele e para a sua congregação”.

D. - HISTÓRIA DA PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO

1. O texto
No atinente ao próprio documento da demissão, a primeira revelação foi 

feita pelo Irmão Luís Lourenço Zind, que a publicou no “Boletim do Instituto”, 
vol. 22, p. 389. O padre Coste julgou-a tão importante que a inseriu no fim dos 
documentos concernentes ao período de 1836, ainda que fosse de 1837. Segue- 
se o averbamento atordoante da demissão de Champagnat:

"Maria, minha terna mãe, entrego nas mãos do senhor Superior Geral da 
Sociedade de Maria o ramo dos Irmãos Maristas, que mefora confiado em 1816. 
Rogo-vos, ó mãe de misericórdia, que me obtenhais o perdão de todas as faltas 
de que possa haver-me tornado culpado, ao negligenciar as minhas obrigações 
ou em não me ocupar delas como deveria com respeito a essa obra. Por essa 
concessão, que de boa mente faço, em nada quero prejudicar no atinente aos 
direitos que o nosso ilustre prelado poderia ter sobre esta obra pela qual ele 
tem tanta afeição e que soube ajudar no tempo com a sua generosidade.

Feito no seminário menor de Meximieux, no encerramento de um retiro 
de oito dias, em dezoito de setembro de mil oitocentos e trinta e sete.

José Marceiino Champagnat.
Entrego este averbamento às obsequiosas mãos do senhor João Cláudio 

Colin, Superior Geral da Sociedade de Maria, em presença do senhor Estêvão 
Terraillon, padre assistente, e dos demais membros do conselho... Conjuro-os 
todos a que não me esqueçam nas suas missas, a fim de que encontre eu o perdão 
das minhas numerosas omissões, e que cumpra as duas resoluções que tomei 
neste retiro. Muito me comprazeria que houvessem por bem assinar esta pro
messa, porquanto me parecería que alcancei o que tanto desejo.

Assin.: Chanut J.B.; Convers P.M.; E. Séon; Terraillon, p. N.D.; Forest; 
Chavas.

2. Comentário
A demissão dirige-se a Nossa Senhora, o que não deve causar demasiada 

surpresa, porque também está na linha de Colin considerar Maria como primei
ra superiora e agir em conseqüência. Pode-se achar equivalentes dessa tradição 
em Cluny, na Chaise-Dieu, nos Cistercienses; se se quiser, pode-se até remon
tar a santo Ildefonso de Toledo. Aliás, é interessante constatar que os primeiros 
maristas invocaram esse santo, cujo senso marial há de tê-los surpreendido. “Com 
o vosso servo santo Ildefonso, desejamos anunciar em toda a parte as vossas 
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grandezas e os vossos privilégios”, escreveu um grupo de futuros maristas, em 
certa consagração de 183148.

48 OM 1 doc. 240, 8-12-1831, p. 534.
49 OM Colin citado por Jeantin, “Entretiens spirituels”, doc. 13 § 4.
50 Bonald. que substitui de Pins. muda os membros do seu conselho. Cholleton pode então entrar na Sociedade 
de Maria. O arcebispo o nomeia provincial dos Irmãos Maristas; o Ir. Francisco tinha o título de “diretor ge
ral”. O título de “Superior Geral” para os Irmãos Maristas começou em 1852, quando Colin, no Capítulo Geral 
dos Irmãos, disse que estes deveríam considerar-se de todo independentes dos padres.

No caso pessoal de Colin, cumpriría evocar a sua decisão de constituir 
Maria rainha do colégio de Belley: seria ela que daria as autorizações aos alu
nos por intermediação do superior do estabelecimento49.

O surpreendente na demissão de Champagnat é que esquece a própria pa
lavra demissão. A frase é antes longa, e fica incompleta. Dever-se-ia ver nisso 
um dos esquecimentos que se explicam pela psicologia de um homem que está 
turbado, ao pensar nas conseqüências imprevisíveis do seu ato? Ou seria sim
plesmente excesso de rapidez, comum em Champagnat?

A recordação do que se passou em 1816 é particularmente interessante, 
porque confirma, com maior nitidez que qualquer outro testemunho, que a mis
são é só dele, confiada pelos signatários da promessa de Fourvière. Insiste na 
insuficiência do seu trabalho nesse ramo da Sociedade, que ele entrega à Virgem 
Maria. Não se pode dizer que ele a entrega ao padre Colin, o que seria correto, 
se a palavra faltante fosse obra, como havia pensado o Irmão Zind; mas, como 
a palavra que falta é muito presumivelmente demissão, e é o que pensa o padre 
Coste, pressupõe-se que o Instituto dos Irmãos Maristas é claramente confiado 

■ao arcebispo de Lião, o que seria normal, porquanto é então um Instituto dio
cesano, dado que não tinha obtido o reconhecimento pontifício. Marcelino su
blinha que o arcebispo foi o seu principal benfeitor; com menos humildade, po
dería recordar que esse mesmo arcebispo o nomeou superior dessa obra em 1830, 
decisão não revogada.

Lamente-se que essa demissão não tenha sido muito estudada, mesmo ha
vendo o conhecido conselheiro Cholleton, tão implicado na história de São Viator; 
ele conhecia bem o pensamento do arcebispo e também o caráter de Colin; este 
não queria ter demasiada responsabilidade com os Irmãos, mas poderia intervir 
inoportunamente neste ou naquele caso concreto.

Se o texto não é assinado pelo padre Colin. isso não implica que este esteja 
irritado com tal recurso ao arcebispo. A prudência de Champagnat não pode 
ofendê-lo; aliás, mais tarde, é justamente o que propôs e que seria realizado-50.

Retornemos ao texto para tentar melhor compreensão. A congregação dos 
padres foi reconhecida pela Santa Sé, a dos Irmãos não; mas não se pode con
cluir que estes dependem dos padres, porque, contrariamente a outras congre
gações, como Jesuítas ou Capuchinhos, não se trata de pequeno número de Irmãos 
e grande número de padres, senão de 200 Irmãos e 20 padres. A congregação 
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dos Irmãos deve permanecer diocesana, como era até aí; seria mesmo pluridio- 
cesana, ainda que com larga maioria de membros na diocese de Lião.

E. -AQUILO QUE PRESUMIVELMENTE TERIA ACONTECIDO.

Antes de concluir o estudo desse texto, quiçá seja possível imaginar o que 
poderia ter acontecido. Esse fim de retiro de Meximieux é uma espécie de mi- 
nicapítulo dos padres; importa ter em mente que Colin era impiedoso em asse
gurar o segredo de tal assembléia51. Champagnat retornou a LHermitage. com 
a obrigação de falar, mas com palavras calculadas. Guardou consigo o texto da 
sua demissão, sem dúvida, como segredo, de que pouco ou nada falaria, visto 
que o Irmão João Batista a ele não fez alusão. No retorno poderia ter havido diá
logo similar ao que segue.

- Então, Padre, que novidade?
- Dei a minha demissão de Superior dos Irmãos.
- Como?
- Era mais que necessário. Fiz voto de obediência, como vocês.
- O padre Colin aceitou-a?
- Claro que sim.
- Não é possível. Que vai fazer?
- Permanecer em LHermitage.
- Com que função?
- Como Superior dos Irmãos, porque é essa a função que o padre Colin 

me deu.
(Explosão de risos)
- Muito bem. Magníficat.
O documento da demissão, mesmo que seja oficial por causa das assina

turas, não foi conservado nos arquivos dos padres; poder-se-ia dizer que ficava 
um como assunto pessoal entre Colin e Champagnat. Bastava que o ato de obe
diência houvesse sido feito.

F. - OS ADENDOS

O padre Champagnat apresenta dois adendos. Os padres signatários cons
tatam. portanto, que ele se tornou um deles, totalmente submisso ao Superior 
Geral, mas o texto nada diz da decisão de Colin que o nomeou Superior dos 
Irmãos, porque, havia vários anos, essa decisão era do arcebispo. O que se per
cebe é que, submetido ao padre Colin, deveu colocar alguns dos seus Irmãos, 
como já o vinha fazendo, à disposição dos padres. Por outra, nesse mesmo ano 
de 1837, na Regra dos Irmãos, no artigo terceiro do primeiro capítulo, consta:

5' Memórias de Mayet. Algumas Recordações, doc. 288 § 1.°. 
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“Os Irmãos voarão com alegria ao socorro dos padres maristas, tão logo sejam 
convocados pelo superior”.

Isso manifesta, antes do Testamento Espiritual, certa prioridade dada por 
Champagnat à finalidade dos padres em relação daquela dos Irmãos. Bem no 
início, Marcelino visava a ocupar-se dos meninos desfavorecidos pela sua si
tuação nas aldeias e dos órfãos. Agora acrescenta o auxílio ao ramo dos padres.

“Voar a socorrer os padres” pode parecer muito exagerado, visto que há 
apenas duas casas em que os Irmãos prestam esse serviço, em Belley e em Lião; 
evidentemente Champagnat também pensa naqueles que partiram ou que vão 
partir para a Oceania; e ele não conhece o futuro.

De qualquer modo, se guardou consigo o averbamento da demissão, foi 
sem dúvida para mostrá-lo ao arcebispo, que poderia muito bem lhe aconselhar 
prudência e que recorresse eventualmente a ele. “Ao fim e ao cabo, poderia re
cordar-lhe: “Eu o nomeei provincial da parte lionesa da Sociedade de Maria. 
Mesmo que já não tenha direito sobre os padres desde 1836, conservo-o sobre 
os Irmãos, como o atesta a sua demissão. Veremos se, algum dia, isso deve ser
vir a mim ou a um dos meus sucessores”. Com demissão ou sem ela, nada im
pedia Colin de agir como superior em relação a alguém que fez o voto de obe
diência. No ano seguinte, as ordens não faltaram.

VII. PERÍODO POSTERIOR À DEMISSÃO

A.-AS CARTAS

As cartas de Colin a Champagnat, no período que se segue à demissão, 
são de tom pouco ameno.

29-9-37. Devolver todos os Irmãos que foram ao retiro de 1’Hermitage, ou 
substituí-los vantajosamente; não me retirar o Irmão Timóteo.

12-10-37. “Deveis estar à disposição de todos os vossos discípulos, bem 
como distribuir-lhes as tarefas. Enviai-me logo pelo menos um Irmão à casa de 
Lião. O Irmão Lucas não dá conta sozinho”.

19-10-37. “Espanta-me que ainda não tenhais enviado pelo menos dois 
Irmãos a Belley”. O tom geral é de impaciência.

29-10-37. Solicita um Irmão de certa personalidade, com instrução, de boa 
caligrafia, de moral ilibada. “Pedi Belinas, com medo de obter outro ainda me
nos apto. Vou incomodar-me para vos dar prazer; mas cumpre que também pro
cureis dar-nos o de que certamente precisamos. Levo em conta o que me infor
mais. mas queixo-me de que me servis mal. Que as casas dos padres sejam bem 
servidas, e que, se necessário, se façam menos estabelecimentos. Planejo gran
de reforma no governo e no procedimento dos Irmãos; espero de vós uma ob
servância verdadeiramente religiosa, que vos assegurará saúde e felicidade. As 
vossas idéias me parecem por demais fixas em certos pontos, e duvido de que 
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nisso estejais fazendo a vontade de Deus . ... Formai bem o senhor Chanut. Não 
trateis os negócios de maneira brusca. Evitai todo o tipo de gracejo, que eu con
sidero inteiramente oposto ao espírito religioso”. E verdade que Champagnat 
gosta de gracejar e, por vezes, ultrapassa um tanto os limites.

Em 1838 há pouca coisa; 14-7-38. “Não creio que o Irmão Régis possa 
ser mandado à missão da Oceania. Por favor, seja substituído, bem como o Irmão 
Amiens. Aqui não precisamos de noviços, nem de gente de saúde fraca. Pode 
ser que com o tempo venhamos a formar um corpo de Irmãos destinados unica
mente ao serviço dos padres”52.

52 Para todas essas cartas ver APM 23.2.

Vê-se, por essas amostras, que as relações Colin-Champagnat estavam al
go tensas.

B. - O PROBLEMA DOS IRMÃOS A SERVIÇO DOS PADRES

O problema que se apresenta cada vez mais entre os dois homens diz res
peito aos Irmãos a serviço dos padres. Quem deve ser posto nesse serviço? 
Champagnat pensa, em termos gerais, que qualquer Irmão um pouco apto ao en
sino deve prioritariamente ensinar. Assim, tanto Colin quanto outros padres estão 
tentados a pensar que se lhes envia rebotalhos. Os Irmãos que não dão satisfação 
aos padres se sentem mais deprimidos do que se tivessem ficado em l'Hermitage. 
Pelo contrário, se eles são competentes e permanecem muito tempo na casa dos 
padres, os Irmãos vão esquecê-los e até não mais considerá-los Pequenos Irmãos 
de Maria.

C. - O PROBLEMA TERRAILLON

1. Um episódio
O único assistente nomeado em 1836 foi Terraillon, que conserva o car

go de pároco de Nossa Senhora de Saint Chamond, o que Champagnat não apre
cia. O episódio narrado por João Batista é característico. Champagnat teve de 
instar com Terraillon, que hesitava em entrar na sociedade de Maria. É com tom 
entre sério e gracejante que diz: “Deus vos deu vocação para esta obra, a de pa
dre marista. Estais obrigado a responder a esse apelo, se não quereis expor-vos 
a alguma coisa lastimável. Se entrais na Sociedade, se emitis os vossos votos, 
respondo pela vossa salvação; mas, se sois infiel a essa primeira vocação, tomai 
cuidado”.

Então, depois do retiro de 1836, Terraillon, que emitiu os seus votos, diz 
por sua vez a Champagnat: “Vós respondeis agora pela minha salvação; não 
esqueçais que o prometestes”. Champagnat lhe responde que é necessário so
bretudo observar os votos para ser salvo; é evidentemente um modo de lhe di
zer que abandone a sua paróquia.
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No retorno do retiro, tem-se a história da diligência que leva o grupo de 
maristas para Saint Chamond, l'Hermitage ou Valbenoite. Um dos viajantes faz 
alguma reflexão impensada mais que maldosa acerca da carroça ruim e do medío
cre cocheiro que, infelizmente, não é surdo, e retruca “maus padres”. Champagnat 
colhe o ensejo: “O lado mau é todo para vós, que sois o único pároco; não há 
como estardes certo da vossa salvação, enquanto fordes pároco; aconselho-vos 
a que, quanto antes, vos desfaçais do serviço paroquial”, o que não ocorreu senão 
em 18395-3.

O tom chocarreiro de Champagnat, como vimos, desagradava a Colin. 
Nesse caso, pelo menos, também não deveria agradar a Terraillon; podem-se 
imaginar outros retruques do mesmo gênero; por exemplo, se Terraillon rece
besse uma ou outra carta de Colin, dizendo-lhe que pedisse tal ou qual coisa a 
Champagnat, poderia receber uma resposta deste padrão: “Executo as ordens do 
meu bispo e superior, mas não tenho obrigações para com os párocos”.

2. Carta de Terraillon a Chanut
O que mostra que essa hipótese é verossímil é uma carta de Terraillon a 

Chanut, que se encontra em Verdelais, nas proximidades de Bordeaux.
3-2-1839. “Entrevistei-me com Champagnat diversas vezes. Falei com ele 

sobre o vosso negócio com o mais vivo interesse. (Chanut queria Irmãos para 
Verdelais, lugar de peregrinação, de que os maristas se haviam encarregado.) O 
superior Colin em pessoa fez a recomendação, mas parece que nada ganhamos, 
tanto um como outro; fica cada vez mais suscetível em tudo o que toca aos Irmãos. 
Parece temer a influência dos padres da Sociedade sobre eles. O que é certo, 
meu bom amigo, é que ele só tem resposta negativa para tudo quanto lhe pedi
mos, sob o pretexto da impossibilidade de nos atender. O que tenho a honra de 
vos dizer não deve ir mais longe; não temo confiar-me à vossa discrição tão 
minha conhecida”.

Ele acrescenta diversas novas: compra da propriedade Patouillard, que cer
to comerciante de redes queria adquirir. Continua: “Estou encantado com o ru
mo que tomam os nossos pequenos negócios em Bordeaux; em mãos como as 
vossas e sob a proteção de um prelado tanto hábil quanto zeloso, os negócios só 
podem prosperar” ... Assinado Terraillon54.

A. - TEXTO DA CARTA

Colin escreveu uma carta muito mais terrível que as precedentes.

53 Vida. Bicent. p. 194.
54 APM... Arquivo pessoal de Chanut.

VIII. UMA BOMBA VAI EXPLODIR?
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Tentaremos compreender-lhe o porquê e as conseqüências que vai ter. O Irmão 
Avito não ousou transmiti-la inteira nos seus Anais, mas o Irmão Eubert a guar
dou num lote que Martin, superior geral dos padres de 1886 a 1905, nos entre
gou. Ei-la.

“Belley, 22 de fevereiro de 1839.
Senhor e caro Confrade:
Já são quatro ou cinco vezes que insisto convosco, ou que faço que vos 

solicitem o envio de um Irmão ao senhor Chanut na diocese de Bordeaux. O meu 
pedido tão reiterado vos mostra a importância que ligo a esse ato de obediência 
que de vós espero.

Recordai que Maria, nossa mãe, que nos cumpre tomar como modelo, se 
empregava por inteiro, depois da Ascensão do seu divino Filho, nas necessida
des dos apóstolos, o que constitui um dos primeiros escopos da congregação dos 
Irmãos e das Irmãs Maristas para com os padres da Sociedade, a fim de que estes, 
de todo libertos dos cuidados temporais, se entreguem totalmente à salvação das 
almas. (Colin afirmava, como vimos, que nunca os Irmãos docentes entraram no 
seu plano; o que diz é válido para os Irmãos do ensino, que agora ele estende 
indevidamente ao conjunto.)

Um Irmão a serviço dos padres da Sociedade, segundo a minha opinião, 
faz um bem vinte vezes maior do que se fosse funcionário de alguma comuna, 
onde, graças a Deus, não faltam hoje os meios de instruir a juventude. (Em 1837, 
é verdade que apenas 5.600 comunas sobre 32.280 estão desprovidas de esco
la local; no entanto a frequência escolar atinge só um quarto dos meninos e um 
sexto das meninas de cinco a doze anos. Em 1839, data da carta, a situação ha
vería de ser similar.) Não pudestes compreender essa ordem e esse escopo da 
Sociedade. Seja como for, depois do recebimento da minha carta, passareis três 
dias de retiro, para vos humilhar diante de Deus, por haverdes cumprido, até 
aqui, tão pouco a vontade de Deus em certos pontos; ademais, escolhereis o 
Irmão ou o noviço que, perante Deus, julgueis o mais capaz de fazer sozinho a 
viagem de Lião a Bordeaux, para administrar o temporal e formar outros Irmãos 
no espírito da Sociedade junto do padre Chanut. (Caso evidente de ordem for
mal.)

Não esqueçais que a obediência plena e inteira é sempre abençoada por 
Deus, e deve ser a marca distintiva dos filhos de Maria, e que será a vossa se
gurança e o fundamento da vossa maior recompensa.

Aceitai a certeza do sincero apego com que tenho a honra de ser, caro con
frade, o vosso humilde e mui obediente servidor. Colin, superior”, (O fecho não 
é gracejo; o assinante é certamente sincero; e há o reforço do adendo.)

Recomendo-vos que não aduzais nenhum arrazoado, nem pretexto de mo
ra para a solicitação de um Irmão para Verdelais. Acabo de receber uma carta de 
Bordeaux: insiste-se no envio de dois Irmãos, um para a horta, outro para a co
zinha. Como há alguns noviços, tanto quanto possível, importa que pelo menos 
um dos Irmãos tenha alguma cultura. Fica entendido que o senhor Chanut paga 
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as despesas da viagem”55.

B. - POR QUE A CARTA FOI PUBLICADA SOMENTE EM PARTE?

Se o Irmão Avito não publicou senão uma parte do texto, foi porque o 
conjunto constituía um questionamento irritante: sabia-se que nenhum Irmão ha
via estado em Verdelais, no tempo de Champagnat. Ora tratava-se de ordem for
mal; pode-se achar prova suplementar da intenção do assinante em torná-la obri
gação incontornável. Nas suas “Memórias”, o padre Mayet cita uma passagem 
de Colin, que Mayet data de 1838 aproximadamente, a qual tem toda a presunção 
de se reportar ao nosso incidente. “Certo dia, disse-me Colin: Acabo de orde
nar. em carta, alguma coisa a um dos nossos antigos companheiros (do Seminário 
Maior) ex obedientia; é a primeira vez ou a segunda que fui obrigado a tanto. 
Caso se pense que se deve deixar correr tudo à gandaia, porque de início vivía
mos um pouco mais à solta, então eles não conhecem este seu homem”56.

Se há algum escândalo, cumpre não escondê-lo, mas, pelo contrário, des
velar os lugares contíguos e adjacentes.

IX. DESOBEDIÊNCIA OU PROGRESSO NA OBEDIÊNCIA

A. - O PADRE CHAMPAGNAT OBEDECEU.

Cumpre adiantar logo que Champagnat obedeceu. E aqui constam as provas.

/. Carta do padre Chanut
Champagnat escreveu a Chanut. Não possuímos a carta dele, mas conta

mos com a resposta de Chanut, com data de seis de março de 1839, e que cons
ta nas nossas Circulares57. A carta permite adivinhar, pelo menos em parte, o 
teor epistolar do correspondente. Vamos à carta de Chanut.

“N. D. de Verdelais, seis de março de 1839. Meu reverendo Pai, recebi a 
vossa carta; ela me causou grande prazer, como tudo o que me recorda a vossa 
lembrança; por outra, eu não poderia assaz manifestar-vos quanto me afligiu a 
decisão que tomastes relativamente a Verdelais. Não duvido de que estejais em 
grande dificuldade para me conceder o que vos solicito e que é com não peque
no transtorno que me podereis enviar dois Irmãos. (Portanto Champagnat en
carou o envio penoso de dois Irmãos; deve ter-lhe indicado que mudanças teve 
de fazer, o que explica a pena de Chanut, que não querería causar tanto abor-

55 AFM doc. 122.30.
56 G. Cl. Mayet. Textos Escolhidos, apresentados por Coste. Roma. 1981. p. 22
57 Circulares, v. I, pp. 283-285.
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recimento; Champagnat o há de ter informado que era em virtude de uma or
dem em nome da obediência que agia e que, certamente, fora a primeira vez que 
tal tipo de ordem havia recebido.)

Reverendo Pai, se conhecésseis a nossa situação, a urgência em que esta
mos, seríeis o primeiro a mover céus e terra para nos socorrer. Vou ser obriga
do, depois da segunda-feira de Páscoa, a contratar uma cozinheira, e sacrificar 
desde o início um estabelecimento que parece estar na ordem da Providência. 
(Ele sabe quanto Champagnat se opunha a haver uma mulher na cozinha.)

Em carta que acabo de endereçar ao nosso reverendo padre Superior, fiz ex
posição de tudo. Imagino que ele vos transmitirá o essencial e que, penalizado vós 
mesmo com a gravidade das coisas, atendereis aos nossos ardentes desejos.

Vós vos inquietais com a subsistência dos vossos Irmãos; mas, de acordo 
com as nossas Regras, acredito que os Irmãos hão de estar à mesma mesa que o 
padre; quando um dos nossos padres tiver um pedaço de pão, o Irmão terá di
reito à metade. Se eu não antevisse os meios de os poder sustentar, compreen
deis que eu não os solicitaria. (Champagnat pensou seriamente no problema 
conjunto, sem cuja previsão se preparam dissabores futuros.)

A propriedade, cujo usufruto o bispo Donnet nos concede, é grande como 
a de l’Hermitage. Ele me disse que faria tudo o que fosse necessário em favor 
desse estabelecimento; por enquanto só experimento alegria com a sua genero
sidade e benevolência para conosco. Penso que, com tais vantagens e sem te
meridade, se poderia começar um estabelecimento. A aquisição que fizestes da 
propriedade Patouillard me causou grande satisfação; eis-vos em posição mui
to folgada.

O senhor Balmet (futuro P. Marista) está em freqüentes deslocamentos, 
pelo que me encontro só, com um menino de catorze anos, que se destina a ser 
Irmão; aguarda com impaciência o seu professor na sua nova carreira. Já sabe 
escrever bem, conhece um pouco de Aritmética, tem boa cabeça; creio que po
de dar um bom candidato. O senhor Convert vai enviar-me três outros. Com o 
Irmão que me enviareis teremos bom começo. Na vossa visita, julgareis das dis
posições deles. (Champagnat há de ter considerado como demasiado difícil o 
envio imediato de dois irmãos, prometendo de momento apenas um; ademais, 
poderia ter prometido visitar Chanut, se a saúde Iho permitisse.)

O segundo Irmão que vos solicito é um Irmão cozinheiro, que também 
faça os trabalhos externos, como recepcionar as pessoas, porque a peregrinação 
nos traz muita gente e, às vezes, pessoas distintas; também poderá cuidar da va
ca, da adega, etc. Deverá ser, por isso, alguém criterioso e de boa formação. Se 
a esses dois pudésseis acrescentar outro Irmão para o serviço pesado no culti
vo, no jardim e nos pátios, prestar-nos-íeis um serviço que só Deus poderia re
compensar.

Dir-me-eis que, como os outros, solicito tudo do melhor. Concordo, mas 
havereis de admitir que, para uma casa que começa e que, com a graça de Deus 
e sob a proteção de Maria, pode tornar-se importante, necessita-se de elemen
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tos como os que estou pedindo. Ademais, é estabelecimento que interessa a to
da a Sociedade; o desvelo que creio ter mostrado sempre para com os nossos 
Irmãos, ser-vos-á penhor seguro do cuidado que tomarei nisso. E um confrade 
que vos dirige um pedido, confrade que já prestou alguns pequenos serviços à 
vossa casa, e que desejaria haver prestado cem vezes mais, e que está disposto 
a favorecer-vos ainda, se a Providência o permitir.

Baste isso, reverendo padre, para que nos estendais a mão. Estou persua
dido de que Nossa Senhora de Verdelais vai dizer algumas palavras a Nossa 
Senhora de l’Hermitage; assim, a nossa oração será atendida.

Aceitai o profundo respeito do vosso mui humilde e mui obediente servo. 
Chanut.

2. Pequeno comentário
O comentário foi entremeado na carta; contudo acrescento algumas repe

tições ou precisões. Champagnat fez um acordo de princípio, mas pede prazo, 
porque, ainda que os meios de instruir a juventude não faltem, segundo Colin, 
não é fácil, em pleno inverno, e'poca em que a freqüência às aulas está no auge, 
romper os contratos com as municipalidades. Dez ou quinze anos depois, no 
tempo do Irmão Francisco, quando as vocações são muito mais numerosas, na 
ocorrência de gripes ou de outras epidemias, as substituições representam pro
blema quase insolúvel; chega-se a apelar aos noviços.

Sem dúvida, Champagnat disse na sua carta que enviará um Irmão, logo 
que as aulas comecem a se esvaziar, isto é, pela Páscoa. Mesmo tal demora vai 
afligir o senhor Chanut. Champagnat há de ter dito que mais tarde procuraria 
enviar outro Irmão, porque Chanut escreve: “Com o Irmão que enviareis, será 
bom começo”.

Champagnat falou da subsistência, porque, como os Irmãos de Verdelais de
pendem, em todo o caso, dele, quer saber bem quem paga o quê. Por outra, deixa 
alguma esperança de ampliação, dado que Chanut pode continuar a sonhar com um 
estabelecimento de três Irmãos, um dos quais seria, em parte, mestre de noviços.

Em outra carta, datada de 25 de outubro de 1838, reproduzida nas nossas 
Circulares58, Chanut havia falado a Champagnat acerca da fundação de um no
viciado.

58 Circulares, v. I, pp. 271-275.
59 Lettres du Fondateur, II, pp. 116-117.

3. Por que o envio de um Irmão não se realizou?
Champagnat obedeceu e, adiante, veremos o sentido dessa obediência. O 

envio, porém, de um Irmão a Verdelais não ocorreu, embora nitidamente previs
to. Em oito de abril de 1839, Champagnat escreveu, com efeito, ao Irmão Maria 
Lourenço; de permeio com outras novas, aparece esta: “Estamos em vésne' 
de mandar Irmãos para Bordéus” (Cartas, 249, p. 516)59.
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Que teria havido? Colin, pouco satisfeito da atitude de Chanut, foi em pes
soa a Bordeaux, para ver de que se tratava. Sem dúvida, terá pedido a Champagnat 
que diferisse o envio dos Irmãos. A municipalidade de Belley lhe entregou um 
passaporte para Bordeaux no dia 16 de maio; ele partiu no dia 22 e voltou no 
fim do mesmo mês. A viagem foi o começo de graves desentendimentos entre 
Colin e Chanut, que acabaram em 1843, com a expulsão de Chanut da Sociedade 
de Maria60.

60 Então foi nomeado capelão de São Luís dos Franceses: depois pároco de Cours: depois pároco de Saint 
Cyr cm Monl d'Or. Retorna à Sociedade de Maria em 1856; superior por seis anos em Bon-Encontre; em 
Nevers, por três anos. Solicita permissão de retirar-se da Sociedade, sendo desligado dos votos em 1869. Morre 
pároco Santa Ana. em Roanne. em 1873. Apesar da sua dupla saída, foi diversas vezes superior; Champagnat, 
no entanto, que o conhecia, quiçá visse nele, como em Granjon. defeitos que faziam com que duvidasse do 
seu estofo como formador. Para a sua biografia, ver OM 4, p. 223.

Não se pode ver como, a partir do fim de maio de 1839, Colin estaria ain
da com o pensamento de ter Irmãos em Verdelais, em tais condições. Havia dois 
padres em Cognac e um em Verdelais. O reagrupamento se fez em Verdelais em 
outubro de 1840; mas, na primavera de 1839, Colin preferia abandonar Verdelais 
em favor de Cognac.

4. Conclusão
Como Abraão, Champagnat teve o mérito da obediência, mas não preci

sou sacrificar, no último momento, os seus Irmãos, porquanto era exatamente 
isso que o fazia hesitar. Poderia ter tido a tentação de dizer: “Não estava eu com 
a razão, uma vez mais?”. Creio que não cedeu a ela; pelo contrário, no último 
ano da sua vida, orientou-se para uma forma de obediência que consiste em pro
curar compreender as idéias do Superior e adotá-las. ainda que a prudência hu
mana aconselhe o contrário. Poder-se-ia dizer que isso é uma interpretação ge
nerosa; penso que vou demonstrar que conta com ponderoso apoio.

B. - ENTRAR NAS INTENÇÕES DO SUPERIOR

l. Traços do que pôde fazer Champagnat
Creio haver uma sorte de prova material de que Champagnat respondeu, 

sem tardança, ao padre Colin. No borrador das contas que ele mantinha dia por 
dia, ou quase, lê-se o seguinte.

“22-2-1839: pólvora, 6,6 (francos); noz de galha, 1.90 ; diária de alfaia
te. 7,0; diária de outro alfaiate, 20; porte de carta, 3,00.”

O dia seguinte, no borrador de contas, não é 23, mas 24, pelo que essas 
despesas se podem atribuir tanto ao 22 como ao 23. O porte de carta de três fran
cos é de todo excepcional. E o preço de jornada de trabalho de bom profissio
nal; por exemplo, o carpinteiro da época ganha 4 francos por uma jornada de 
dez horas; com o desconto dos dias não pagos, o preço da jornada baixa para 
2,8. Importaria, portanto, traduzir os três francos de então por, pelo menos, 200 

76



A OBEDIÊNCIA DO PADRE CHAMPAGNAT

francos de 1997 ou cerca de 35 dólares. Não era o preço dalgum selo; simples
mente era o preço de uma viagem do portador que levou uma carta de Champagnat 
a Colin.

Consta nova despesa do “porte de carta” no dia 27 ou 28 de fevereiro, mas 
trata-se de um franco; pode ser pela franquia de uma carta ao padre Chanut em 
mala-posta, à qual o destinatário terá respondido no dia seis de março. Em to
do o caso, essas duas datas são verossímeis em relação às ações cumpridas por 
Champagnat, havendo entre elas o intervalo dos três dias de retiro.

Como a carta de Colin não deixava nenhuma outra alternativa, Champagnat 
não se podia subtrair à obrigação dos três dias de retiro. É, pois, normal que ele 
escreva a Colin. sem demora, que vai fazer o retiro para se humilhar perante 
Deus e para escolher o Irmão ou o noviço destinado a Verdelais; terminados os 
três dias, escreve a Chanut.

2. A carta a Colin
Com esses dados, a imaginação pode reconstruir o que podería ter sido a 

carta a Colin. ainda que não seja tão fácil de idear como a de Chanut, mas não 
é impossível uma boa reconstituição.

a) Desculpas possíveis
Ainda que humilhando-se profundamente. Champagnat podia mostrar a 

Colin que as suas reservas não provinham da má vontade. Podcr-se-ia facilmente 
imaginar um superior de hoje dizendo ao seu secretário: “Tire uma fotocópia 
dos pedidos de janeiro e fevereiro; eles serão suficientes como resposta”.

Em 7 de janeiro, Champagnat escreveu ao bispo de Autun, que lhe pedi
ra que abrisse o noviciado de Vauban, que não poderia ser aberto antes de no
vembro de 1840. A Regra de 1837 impõe a carência mínima de um ano entre o 
pedido e a fundação. Contudo houve exceções; assim, o noviciado foi aberto no 
final de 1830. Acrescentaria que se entrevistaria com o superior dos Padres 
Maristas, a fim de que, por esse tempo, este pudesse ceder um sacerdote para a 
direção dos noviços. Prometería ao bispo que se valeria da primeira ocasião pa
ra ir falar com o superior acerca desse problema. Agora estaríamos um mês e 
meio antes da carta-bomba de Colin.

Em 9 de janeiro, escreve de novo a um padre de Isère, o qual quer Irmãos 
para uma escola; o pedido é tomado em consideração, mas ele não pode fixar a 
data de atendimento.

Em 21 de janeiro, escreve de novo ao senhor Héricourt, bispo de Autun, 
para lhe sugerir que, em vez de fundar Vauban, se possa simplesmente reforçar 
Semur. muito próximo, pelo que bastaria um Irmão para se ocupar dos postu
lantes.

Em 23 de janeiro, escreve ao bispo de Aix, que lhe solicita abertura de 
escola.

Outras promessas foram feitas a outras comunas, que cumpre honrar; por 
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outra, seria preferível fundar antes o noviciado de Lorgues, que está previsto, e 
ter uma cabeça de ponte perto da diocese de Aix, para facilitar as visitas e ob
viar ao isolamento dos Irmãos.

Em 26 de janeiro, escreve ao bispo de Belley, que pede Irmãos para a sub- 
chefia do Departamento de Nantua; menciona as dificuldades que entrevê, so
bretudo em face dos pedidos de cidade importante; espera poder falar sem de
mora com Colin.

Em 17 de fevereiro, ele responde ao pároco de Allier que é impossível pre
ver uma data para a eventual abertura de escola61.

61 Toda essa correspondência consta nas “Cartas de M. J. B. Champagnat”, I. Roma, 1985.

Eis os documentos de que Champagnat se poderia valer para comprovar 
a dificuldade em que está de enviar um ou vários Irmãos a Verdelais.

b) Alguma demora
Sem dúvida, pode dizer a Colin que de imediato não tem ninguém à mão. 

como afirmou na carta a Chanut, mas fará o impossível para liberar pelo menos 
um Irmão no prazo mais curto possível.

c) Diligências imediatas
De qualquer forma, um ou dois dias antes de seis de março, encontram-se 

no borrador das contas: 5 francos para a viagem do Padre Superior, Champagnat, 
a Semur, distante cerca de 125 km de l’Hermitage.

Essa escola, fundada em 1836, não nos dava só satisfações; os salários, 
por exemplo, eram mal pagos; mas o bispo de Autun havia insistido em que os 
Irmãos nela ficassem. A entrevista com o bispo de Autun fora contemplada na 
carta de 7 de janeiro; agora Champagnat tinha uma razão suplementar para di
zer-lhe: “Devo desincumbir-me de uma ordem formal do meu superior religio
so; importa que libere um Irmão em alguma escola para enviá-lo a Verdelais; 
veja a minha situação”.

Champagnat por certo é capaz de mover céu e terra para fazer a vontade 
do Senhor, agora muito nítida; mas, em 1833, a lei escolar Guizot não permite 
mais a mobilidade da época anterior; se Champagnat teve de esperar abril, co
mo consta na carta ao Irmão Maria Lourenço. para conseguir liberar alguém de 
uma escola, sem dúvida significa que não houve solução antes da Páscoa, 31 de 
março desse ano.

4. Princípios que o orientaram
Retomemos os três dias de retiro. Há um documento de que Champagnat 

certamente lançou mão nessa conjuntura. A sua reflexão e a sua oração, com efei
to, deviam sublinhar essencialmente a sua concepção de obediência. Ora na Regra 
de 1837, ele havia introduzido um anexo quase tão extenso como a Regra: era a 
instrução sobre a obediência, enviada por santo Inácio aos seus religiosos, em 26 
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de março de 1553. Eis algumas das frases mais adaptadas ao caso em tela.
"... O segundo meio para bem obedecer é fazer todos os vossos esforços 

para justificar em vós mesmo a ordem e o sentimento do Superior e de nunca 
criticá-lo; para tanto cumpre que tomeis positivamente e com afeição o que se 
vos ordena” (XVI).

”... O derradeiro meio... é que ponhais no vosso espírito que tudo o que o 
Superior ordena é o mandamento e a vontade de Deus mesmo; e assim como vos 
aplicais de todas as vossas forças em crer o que vos propõe a fé católica, da mes
ma forma, sem exame, por uma como impulsão cega, que imprime o desejo de 
obedecer, cumpre que façais o que o Superior vos tiver prescrito” (XVII).

Ainda assim, não é proibido esclarecer o Superior “do que puder apre
sentar-se ao vosso espírito como contrário ao seu sentimento, e que vós acredi
tais dever expor-lhe, depois de ter consultado o Senhor acerca disso; mas, para 
não serdes enganado pelo amor próprio e pelo excessivo apego ao próprio juí
zo. será bom que, antes ou depois de haver exposto o vosso pensamento ao 
Superior, vos mantenhais em perfeita indiferença sobre tudo o que ele decidir, 
esforçando-vos por aprovar e por considerar como o que há de melhor aquilo 
que ao Superior tiver parecido tal” (XVIII).

Eis o estreito canal no qual podia mover-se a vontade de Marcelino Champagnat 
no reagir à ordem do padre Colin.

5. Qual era afundo do problema?
a) Aquilo que se passou
Para bem compreender o que possa ter passado entre dois homens de Deus, 

muito fiéis ao Espírito, em tensão tão forte, cumpre bem avaliar o que entre eles 
constituía o cerne do problema.

O padre Mayet, SM, numa carta a respeito do retiro de Belley em setem
bro de 1839, nos diz; “O reverendo padre Superior Colin perguntou à socieda
de reunida em congregação, se não seria preferível ter Irmãos auxiliares, que se
riam diferentes daqueles de l’Hermitage, não fariam parte deles, e estariam uni
camente ligados aos padres. Pediu o sufrágio na forma de levantados e senta
dos. A maioria se pronunciou em ter Irmãos tais como os temos hoje; e assim 
se fez. A decisão foi penosa para Champagnat; contudo a harmonia ficou maior 
entre os padres e os Irmãos de 1’Hermitage, porque se descartavam as queixas 
recíprocas”62.

62 Memórias dc Mayet. tomo 5. p. 247.

Ficou decidido, em setembro de 1839, que haveria duas categorias de 
Irmãos bem distintas: os Pequenos Irmãos de Maria e os Irmãos coadjutores ou 
de São José. Champagnat ficou desgostoso, o que surpreende, porque está jus
tamente aí a forma de evitar as tensões como as do caso Verdelais.

Segundo a minha opinião, se Champagnat se entristeceu, foi porque ha
via seis meses ele vinha tentando entrar nas intenções do seu superior Colin, isto 
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é, renunciar a certa independência dos Pequenos Irmãos de Maria na escolha do 
seu apostolado, para conceder prioridade ao serviço dos padres. Fazendo assim 
um ato de obediência cega à idéia do padre Colin, ainda que expressa de ma
neira abrupta e mesmo injusta, compreendeu que era, sem dúvida, um meio de 
trabalhar para a unidade da Sociedade de Maria. A sua vontade e a de Colin, 
porém, não bastaram para mudar uma tendência que, nesse sentido, não se in
clinava nem do lado dos padres, nem do lado dos Irmãos, felizmente ou infe
lizmente.

b) Resistência da parte dos Irmãos
E assaz evidente que os Irmãos formados em l’Hermitage estavam senti

mentalmente apegados a essa casa; sobretudo após a decisão de 1839, não que
riam mais perder a sua identidade de Pequenos Irmãos de Maria. Os que se en
contravam numa comunidade de padres, como em Belley e Lião, começavam a 
ter esse temor, com outro pormenor para reforçá-lo: a decisão no que concerne 
ao hábito. Os Irmãos a serviço dos padres portavam uma batina um pouco di
versa daquela dos Irmãos de l’Hermitage; aqueles que se encontravam em Belley 
ou em Lião não tinham vontade de tomar a batina dos Irmãos coadjutores, por
que a sua batina de Pequenos Irmãos de Maria constituía uma como carta de 
identidade, que faria fé no dia em que retornassem a 1’Hermitage.

Não é atitude infantil, importa compreendê-los. Pode-se pedir isso aos 
Irmãos muito avançados na vida espiritual, sem complexos, muito humildes, 
prontos a ir a qualquer comunidade dos padres, isto é, ao desconhecido; mas do 
religioso médio devem-se esperar reações negativas deste tipo: “Emiti os votos 
em certa congregação, e me querem fazer viver em outra”, ou mesmo esta: 
“Decidem coisas sem me consultar; não me fiz Irmão coadjutor dos padres, que
ro viver numa comunidade de Irmãos de 1'Hermitage”.

Uma coisa é ser nomeado para uma comunidade em que alguns membros, 
mesmo o diretor, são difíceis; outra mui diversa é cair numa comunidade pratica
mente estranha. No primeiro caso, há muitas coisas que colocam o Irmão no mes
mo plano: levantar na mesma hora, as mesmas orações, a mesma culpa, na qual 
se pode acusar o próprio diretor, etc. Sobretudo tem-se a possibilidade de dizer ao 
padre Champagnat como cada um se vê tratado, sabendo que ele não terá cons
trangimento em dizer o que pensa a quem quer que seja, diretor ou subordinado.

Numa comunidade de padres, ainda que eles pessoalmente fossem mais 
santos que qualquer Irmão, este tende a sentir-se diferente, tem a impressão de 
ser empregado, porque, em 1839, há muitas diferenças entre padres e Irmãos. 
Os padres tiveram fortes estudos, durante um período de cinco a dez anos, o que 
não acontece com os Irmãos, mesmo os docentes, ainda menos os Irmãos ocu
pados nos trabalhos manuais.

Muitas vezes também o meio social donde saíram os padres é mais ele
vado que o dos Irmãos. Champagnat conhecia muito bem as reações dos seus 
Irmãos. No concernente à batina que teve de impor, superando uma pequena re
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volução, dez anos antes... ele falava agora como se já não lhes tivesse interes
se. Segue-se uma carta que escreveu em primeiro de fevereiro de 1840 ao Irmão 
Timóteo e aos outros Irmãos que estavam no serviço dos padres em Belley.

"Meus caríssimos Irmãos:
Aproveito da ida do Padre Superior Geral a Belley, para escrever-lhes e 

testemunhar que a dedicação de vocês em servir os Padres alegra toda a Sociedade. 
Vocês não devem limitar-se a uma simples troca de indumentária, que nada al
tera a situação. Nem por isso vocês deixarão de ser considerados Irmãozinhos 
de Maria de THermitage.

Tudo o que pode contribuir para estreitar os laços entre os dois ramos está 
perfeitamente de acordo com nosso modo de ver e com os planos da Providência. 
Demonstrem ao Padre Superior que vocês se entregam em suas mãos, assim co
mo fizeram os Irmãos de Lião, e como sempre procederão os verdadeiros filhos 
de Maria. Continuo recomendando-me às suas fervorosas preces e sou, em Jesus 
e Maria, o pai e servo, a seu inteiro dispor, Champagnat”63.

63 Cartas, 317. p. 628.

Ele tenta desdramatizar uma situação; em contraposição, não se ilude acer
ca das possibilidades de solução; deve ter em conta os argumentos dos Irmãos.

Sabe-se como funcionam os capítulos gerais ou provinciais. A tomada da 
palavra, tão limitada outrora, encontrava nisso boa oportunidade de desborda- 
mento. Mesmo no simples encerramento de retiro, cumpria pedir novas uns dos 
outros; mais de um facilmente se inquietava por “esses pobres Irmãos de Belley 
e de Lião", e não deixaria de defender com zelo de justo tanto a viúva como o 
órfão, com frases deste teor: “Dentro de cinco ou de dez anos, quem os re
conhecerá ainda?” - irá dizer o orador de plantão. “Como provarão eles a sua 
pertença a uma congregação que os forçamos a esquecer?”.

Talvez já tivessem notícias da Oceania; nem todos os Irmãos estavam en
cantados com o que os mandavam fazer nas missões. Neste comenos, pode-se 
citar uma carta um pouco tardia, que nos narra as penas que alguns tinham. Ela 
não põe em causa o zelo dos primeiros missionários; apenas mostra as conse- 
qüências quase inevitáveis duma condição de vida mal prevista e irreversível. É 
a carta do Irmão Florentin ao Irmão Francisco, que se lê em seguida.

Em Karoa, Nova Zelândia, 9 de março de 1842.
Caríssimo Irmão Diretor:
A notícia da morte do nosso respeitável Superior afligiu-me extremamente, 

tanto pela perda para a Sociedade, quanto porque nele se tinha verdadeiro pai.
A lembrança do tempo que passei no seio da congregação dos Irmãos me 

causa sempre nova alegria; não consigo falar de l’Hermitage sem experimentar al
guma emoção. Importa que me apraza por igual na Nova Zelândia; não devo dis
simulá-lo, porque falo ao meu superior. Admiro os sentimentos dos Irmãos que 
tanto ambicionam a nossa sorte. O que profundamente me contrariou e sempre me 
vai contrariar é de não mais portar a minha batina, mesmo no domingo, de sorte 
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que a deixei para sempre, tendo deixado a Sociedade. Novas reclamações a esse 
respeito junto do prelado me pareceríam inúteis. Pensava que aqui lecionaria e da
ria catecismo, auxiliando os padres missionários, mas o meu emprego se reduz ao 
do servo; contudo posso entregar-me aos meus exercícios de piedade.

Tal é a minha posição e a dos outros Irmãos. Não me queixaria, se o ti
vesse sabido, quando deixei a França, donde parti, como sabeis, antes por obe
diência que por escolha. Se fosse a vontade de Deus que eu retornasse a l’Hermitage, 
só a morte ou a obediência me segurariam aqui. Nada digo dos Irmãos Michel 
e Amon; não ignorais que eles deixaram a Sociedade e que o último morreu. 
Saúdo mui afetuosamente toda a comunidade e me recomendo às orações dela 
e sobretudo às vossas...64

64 AFM Arquivo 48. Cartas, p. 89.

Champagnat pôde ouvir, antes da morte, queixas desse gênero.

c) Resistência da parte dos padres
Os padres, por seu turno, muito sentiram o problema; se eles têm neces

sidade dos Irmãos no seu serviço, eles devem pensar que a solução é aquela clás
sica das demais congregações: ter Irmãos exclusivamente auxiliares dos padres.

Uma carta de Colin, do dia 29 de fevereiro de 1840, também mostra que 
o problema não é simples. A carta indica o seguinte: Colin está pronto a tudo 
para não constranger a Champagnat; se houvesse apenas Champagnat e ele, não 
haveria nenhum problema, porque ambos só procuram a glória de Deus; Colin 
procurou soluções em vista de manter a unidade, mas tais soluções foram mal 
aceitas por Champagnat e os seus Irmãos (vimos que é inexato); Colin deve ter 
em conta a decisão dos seus padres relativa à constituição de duas categorias de 
Irmãos, por sinal sugeridas, várias vezes, por Champagnat no passado; Colin, 
por si, em verdade, não pode dirigir os Irmãos docentes, que por isso não de
verão fazer parte da comunidade dos padres; apenas Champagnat deve dirigir 
os Pequenos Irmãos de Maria.

Passemos ao texto dessa carta.
“Recebi com prazer a vossa resposta e aquela dos Irmãos relativamente 

ao meu escrito sobre os nossos futuros compromissos. Como vos disse muitas 
vezes, nunca haverá dificuldade entre nós dois; farei as minhas observações, ex
primirei as minhas idéias, que estou longe de considerar infalíveis; caso não 
sejam palatáveis, serei o primeiro a renunciar a elas.

Para ligar o ramo dos padres ao dos Irmãos, tinha acreditado que se devia 
estabelecer entre eles uma espécie de dependência mútua, pondo os dois ramos 
na necessidade de recorrer ao auxílio mútuo. Não via dificuldade alguma em que 
os Irmãos mudassem de hábito, passando de um ramo a outro, tanto mais que era 
do interesse dos padres que essa mudança não ocorresse senão por real necessi
dade; dado que mesmo em 1’Hermitage, para os trabalhos, os Irmãos trocam de 
hábito, achava que a coisa podia acontecer, quando eles estivessem nas nossas 
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casas; julgava não haver dificuldade de que os Irmãos docentes recebessem al
guns noviços para as nossas casas: era assim que julgava ligar os dois ramos um 
ao outro, colocando-os na ocasião de mutuamente se prestarem serviços.

Como esses artigos parecem apresentar-vos e aos Irmãos certos proble
mas pela repugnância experimentada, a eles renuncio de boa mente. Não será 
mais questão de mudança de batina, nem de receber nas vossas casas os postu
lantes que a nós se destinam, coisa que deixamos à Providência. Os hábitos dos 
Irmãos leigos ou que se destinam aos trabalhos manuais estão prontos, no aguar
do de os vestirem, quando eu lhes der permissão.

Se for do vosso agrado, substituirei os vossos Irmãos quanto antes, por
que vejo grave inconveniente que tenhamos nas nossas casas dois tipos de Irmãos. 
Tomando Irmãos à nossa disposição, voltamos às idéias originais; cremos que 
isso é conforme à vontade de Deus e até necessário ao ramo dos padres. Além 
disso, sabeis tanto quanto eu que, muitas vezes, vós próprio no-lo sugeristes e 
que a maioria dos confrades se declarou em favor dessa medida. No atinente à 
mudança de batina, lamento haver algum incômodo inicial em que os Irmãos do 
ensino trabalhem nas casas dos padres; vós também o percebeis, mas com o tem
po essa dificuldade desaparecerá. Em que pese todo o meu empenho em regu
lar tão bem as coisas, para que tudo caminhe na paz e segundo o Espírito de 
Deus, não posso deixar de dizer-vos que, enquanto viverdes, não vou introme
ter-me nos negócios dos Irmãos do ensino, pelo que podeis continuar a governá- 
los consoante o Espírito de Deus, como no passado; se, em razão dos vossos vo
tos, tiverdes necessidade de quaisquer permissões, eu vo-las concederei tanto 
quanto estiverem em meu poder. Aceitai...”65

65 APM 233.2.

O Irmão Avito, que publica essa carta, acrescenta algumas linhas que aca
bam por esclarecer a questão: “Felizmente Colin renunciou ao plano que tinha 
concebido: pretendiaque houvesse grande facilidade na passagem de uma Sociedade 
de Irmãos a outra, o que não podia convir aos nossos Irmãos; os que estavam 
com os padres se retiraram e ficaram com a sua batina; ademais, o padre Colin, 
como se vê, mostrou-se muito conciliador”.

d) Vontade de unidade em Marcelino Champagnat
O padre Colin renunciou à sua visão das coisas de fevereiro de 1839; 

Champagnat, porém, parece que, até o fim, continuou a desposar na fé a vonta
de do Senhor, que se lhe mostrara no exercício de obediência particularmente 
árduo, e que consistia em dar “prioridade para o serviço dos padres”. O Irmão 
João Batista pôde escrever, acerca de Champagnat: “Ele teria preferido aban
donar uma obra a empreender qualquer coisa contra o assentimento dos seus su
periores”.

Champagnat, esgotado por dolorosa enfermidade, transmitiu por escrito, 
três semanas antes da morte, aos seus Irmãos o resultado de uma investigação 
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ascético-mística, que ficou inacabada, mas que fez com toda a sua alma. Sim, a 
sua vida encerra-se com uma proclamação de obediência ao padre Colin e com 
a colocação da sua congregação ao dispor da Sociedade de Maria: “Estou mor
rendo com os mais profundos sentimentos de respeito, gratidão e submissão ao 
Rev.mo Padre Superior Geral da Sociedade de Maria... Que a vossa alegria con
sista em voar ao socorro dos padres, sempre que fordes solicitados. A vossa von
tade deve conformar-se à dos padres, na vontade dum Superior único e geral. ... 
O Superior Geral dos Padres, sendo também o Superior dos Irmãos, desejo e 
espero que ele encontre sempre a mesma obediência e a mesma submissão que 
para comigo demonstrastes66.

66 Vida. Bicent. p. 222.

CONCLUSÃO

Que dizer? "O Senhor - pensa Champagnat - levou-me a fazer na fé uma 
leitura da sua vontade, que antes não era evidente para mim. Quiçá os aconte
cimentos estejam para mudar em plano inclinado irreversível, mas eu vou mor
rer antes dessa evolução. O meu Superior Colin, em postura menos rígida que 
em fevereiro de 1839, ainda assim pensa que a Sociedade de Maria deve con
servar certa unidade dos seus ramos. Da minha parte, faço o máximo para sal
vaguardar essa unidade, mesmo que represente menor eficácia dos Pequenos 
Irmãos de Maria. Não hesitando em dizer aos Irmãos que voem ao socorro dos 
padres, sempre que forem convocados, retomo quase nos mesmos termos a or
dem que recebi do padre Colin e que, aliás, inseri na Regra".

No capítulo dos padres de 1842, os Irmãos foram suplicar aos capitulares 
que esse ponto do testamento espiritual do padre Champagnat fosse implemen
tado com toda a força. A Santa Sé, porém, tanto em 1833 quanto em 1842, opôs- 
se a isso. Em 1852, Colin compareceu ao capítulo dos Irmãos, para lhes dizer, 
da parte da Santa Sé, que os dois ramos, padres e Irmãos, deviam viver em com
pleta independência.

Que implica isso para o nosso tempo, quando as novas congregações não 
temem nem a mescla dos serviços, nem dos ministérios, nem dos sexos, quan
do as próprias famílias podem viver certa forma de vida religiosa? O Espírito 
está em operação, se for escutado e invocado.

Tradução do Ir. Virgílio J. Balestro. Prov. de Santa Catarina
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MARCELINO CHAMPAGNAT, UM SANTO.

Ir. Paul Sester

Acho que a canonização de Marcelino Champagnat é a ocasião de refletir 
sobre o que é a santidade, possibilitando dar a esse acontecimento um sentido 
mais profundo e não apenas superficial. Em nossa linguagem damos à palavra 
“santo" conotações tão diversas que não sabemos mais o que ela significa, quan
do a Igreja a atribui, oficialmente, a tal ou tal pessoa. Falamos de um santo ho
mem em sentidos tão diferentes, até ao Papa a quem temos o costume de chamar 
“O Santo Padre”. Mas. quando queremos designar aquilo que chamamos “um 
santo do céu", temos a plena consciência de dar a esse termo um sentido parti
cular: o de uma pessoa capaz de fazer milagres e que praticou durante sua exi
stência as virtudes de maneira heróica, evitou o mal e se esforçou por fazer o 
bem; alguém que se preocupou de maneira toda especial em procurar a perfeição.

Isso supõe que se considere a pessoa humana como imperfeita, colocada em 
condições desfavoráveis que deve superar para viver de maneira realizada, confor
me sua natureza espiritual. Daí se deduz que, para além da auréola que envolve seu 
nome, nas profundezas de sua personalidade algo aconteceu que dá plenitude a seu 
ser e resposta à pergunta do sentido de sua existência, que tantas pessoas se fazem.

Por que estamos neste mundo? Era essa a primeira pergunta de meu catecismo, 
que respondia: para servir a Deus como meio de chegar ao céu. Resposta suficiente
mente vaga para satisfazer um espírito dócil, desprovido de senso crítico, mas que não 
resiste à reflexão um pouco mais profunda. Saída do contexto de uma linguagem cujo 
único fim era edificar, que sentido tem a expressão “servir a Deus” que, todo-pode- 
roso, não necessita de nenhum serviço? “Deus não precisa de ti, nem de mim, para 
produzir na sua Igreja o fruto que deseja", afirma o Padre Afonso Rodríguez,1 que, 
entretanto, não cessa de dizer que nosso único fim aqui na Terra é o de agradar a Deus.

Se é verdade que em nossa condição de abandono sobre uma Terra, em que to
do existente deixa pressentir um Ser superior do qual emana e do qual necessitamos 
como de um interlocutor, esse fato não é suficiente para abrir-nos o caminho a uma 
reflexão sobre nossa realidade. A única solução que nos resta é, pois, partir de nós 
mesmos para explorar as reservas de nossa natureza. No caso presente, isso signifi
ca a virada total da perspectiva, isto é, encarar a santidade não do ponto de vista de 
Deus, mas do ponto de vista da pessoa humana, a mais diretamente em jogo. “É a ti 
que compete tomar a salvação a sério; a responsabilidade é tua; o interesse é uni
camente teu”, diz ainda Rodríguez, referindo-se ao pensamento de Santo Tomás.2

Pratique de Ia Perfection chrétienne et religieusc, edição francesa de 1852, em 3 volumes, vol. 1, p. 434.
2 Ibid.. p. 13
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Não é por isso, como se vê por essas citações, que menosprezo os auto
res de espiritualidade. Ao lado de afirmações ditadas pelo sentimento, por ve
zes inteiramente gratuitas, o raciocínio lógico e o puro bom senso retomam, 
às vezes, seu direito, malgrado a desconfiança que esses autores professam em 
relação à reflexão filosófica, reputada pagã. Eles não cessam, no entanto, de 
se servir de dados da Psicologia, preferindo falar da tendência à perfeição, em 
vez da santidade propriamente dita, da caminhada, em vez do fim a que ela de
ve levar.

É o caso da obra já citada do Padre Rodríguez, sobre a qual vou me 
apoiar sobretudo na primeira parte. Faço-o por duas razões: porque ele é da
queles cuja leitura o Padre Champagnat recomendava a seus Irmãos e porque 
Rodríguez confirma em vários lugares, mutátis mutândis, a idéia que me faço 
da santidade.

Rodríguez hoje

Afonso Rodríguez nasceu em 1526, em Valhadolide, Espanha. Vinte 
anos mais tarde, em 1546, entrou na Companhia de Jesus. A partir de 1549 
lecionou Teologia Moral; depois, a partir de 1541, foi mestre de noviços em 
Mantilha durante 33 anos, sendo encarregado de “fazer as exortações espiri
tuais que se costuma fazer semanalmente, em todas as casas da Companhia ” 
(p. III). Após uma permanência em Roma, em 1594, na Congregação Geral 
de sua Ordem, ficou 12 anos em Córdova como diretor espiritual de sua Província. 
Em 1606 foi nomeado mestre de noviços em Sevilha, onde 10 anos mais tar
de, após um repouso de 2 anos, morreu a 21 de fevereiro de 1616, com 90 
anos de idade.

Depois de 12 anos passados em Mantilha, recolhendo tudo aquilo que tinha 
sobre o assunto, compõe a obra intitulada: “Prática da Perfeição Cristã e Religiosa ” 
(p. IV)”. Publicou-a apenas na véspera de sua morte, em 1615. Levando em con
ta as ocupações que teve, esse livro é verdadeiramente a obra de sua vida, no 
duplo sentido de ter posto nele todo o seu saber, e de nele só propor que se si
ga aquilo de que ele mesmo deu o exemplo.

Em 1.634 páginas in-12 e em 3 volumes, desenvolveu em todos os por
menores o caminho da perfeição de uma pessoa desejosa de dar à sua vida 
toda a plenitude possível. O conhecimento que tinha da complexidade da 
natureza humana, faz com que a análise psicológica de hoje possa aí se en
contrar. se soubermos nela recolher os elementos esparsos desordenada
mente através de um número impressionante de exemplos e citações. E es
sa tarefa que tenciono empreender, seguindo um plano ditado pela 
Antropologia moderna.
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O DEVIR

"A verdadeira sabedoria que devemos desejar - diz Rodríguez, a partir 
da primeira página de sua obra - é a perfeição cristã, que consiste em nos unir 
a Deus por amor... E o maior, ou para dizer melhor, o único negócio que temos; 
foi para isso que fomos criados”. E no capítulo III do segundo tratado sobre a 
intenção de nossos atos, cita Santo Ambrósio, interrogando-se sobre “o motivo 
por que Deus na criação do mundo, após ter criado as coisas puramente cor
porais e os animais, louva-as no mesmo instante, ... mas quando cria o homem, 
parece que o deixa só, sem louvor, uma vez que não acrescentou logo que 'isso 
era bom’, como acrescentara para todas as outras coisas” (op. cit. I p. 99). 
Rodríguez responde: “E porque a bondade e a perfeição do homem consistem 
unicamente naquilo que está escondido dentro dele “é preciso que mostre pri
meiro seu aspecto íntimo” - acrescenta Santo Ambrósio. Erich Fromm, pensa
dor alemão, precisa: “Isso significa que os animais e as outras coisas estavam 
acabados desde a criação, mas o homem não. Conduzido pela palavra de Deus, 
o próprio homem pode ... desenvolver sua natureza íntima conforme o proces
so da história".3 E a mesma coisa que dizer que o homem é um ser em devir, 
como afirmam os filósofos existencialistas: “Torna-te aquele que tu és”.

3 Erich Fromm. Ihr werdet sein wie Gott (Sereis como Deus), col. Rororo. Reinbeck bei Hamburg, maio 
1980.

Eles entendem com isso que o ser humano nasce portador de todas as vir- 
tualidades que o caracterizam, mas não as possui senão em potência; é preciso 
que ele próprio as atualize por seus atos, durante sua existência terrestre, no seio 
do ambiente social, histórico e geográfico de que sua vida será tributária. É a 
oportunidade que a existência confere a todo ser humano de poder fazer-se a si 
mesmo, de construir, de algum modo, sua própria personalidade cujas bases, cer
tamente, lhe são dadas, mas sobre as quais pode construir livremente seu edifí
cio espiritual, desabrochar seu próprio eu, diferente de qualquer outro.

Se há necessidade de provas para justificar essa teoria, observemos em 
primeiro lugar aquilo que acontece na natureza ao nosso redor. O devir se en
contra por toda a parte, particularmente na geração dos seres vivos. A semente, 
mesmo a menor, carrega inscrito em si mesma todo o programa de desenvolvi
mento futuro do ser para toda a duração de sua existência. Por que o homem 
escaparia a essa lei geral de criação? A necessidade que tem de se educar, de de
senvolver sua inteligência e, se é religioso, de tender à perfeição, supõe exata
mente que sua personalidade não está acabada, mas se encontra, no dever como 
no poder de se desenvolver, de tornar-se ela mesma.
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O DESEJO

Essa última palavra não designa unicamente o alvo que desejamos atin
gir, mas também todo o caminho para lá chegar. Além do querer viver de todo 
ser vivente, a consciência humana experimenta-o como um desejo de ter seu lu
gar no mundo. O psiquismo humano não é essa água tranqüiia de um lago onde 
se espelham as margens; é muito mais a corrente que, espumando, abre seu ca
minho entre os rochedos. Calmo ou revolto, o desejo habita-o sempre, de tal mo
do que Luís Lavelle pôde definir o homem como "um ser de desejo”.

Uma passagem do Padre Rodríguez, a esse respeito, necessita de um escla
recimento. “Nós só desejamos as coisas na medida em que as estimamos; visto 
que a vontade é uma força cega que segue apenas aquilo que o entendimento 
lhe propõe, a estima que este tem de um objeto torna-se necessariamente a re
gra de nossos desejos; e como é a vontade que comanda em nós todas as outras 
faculdades interiores e exteriores da alma, somente nos acostumamos a buscar 
as coisas e a trabalhar por adquiri-las, quando a vontade é levada a desejá- 
las.”'1 Na espiritualidade voluntarista de que fala, é a vontade que comanda o 
desejo. De fato, porém, é o contrário: o desejo é o primeiro em relação à von
tade, pois não saberiamos querer uma coisa que não fosse antes desejada. A esti
ma considerada como regra de nossos desejos não é senão o próprio desejo orien
tado pelo valor. Segue-se que o desejo não é algo de superficial; é um consti
tuinte do psiquismo humano, é como que sua energia viva.

O objeto a que ele visa é sempre entrevisto pela consciência como um va
lor: o bem, o belo, o útil ou o agradável. No entanto, nenhum objeto concreto é 
capaz de esgotá-lo. Quando o possuímos, eis que o desejo se direciona sobre ou
tro diferente, até melhor. É evidente, por conseguinte, que o valor concreto de 
um objeto nunca corresponde àquele que se entrevê. E possível também que o 
desejo vise a um ideal que, por definição, jamais pode ser atingido.

Apresenta-se então a pergunta: É possível encontrar aquilo que poderá sa
tisfazer totalmente o desejo que corrói nosso coração? Em todo o caso, isso su
poria a existência de um valor do qual todos os valores particulares seriam ape
nas manifestações. O filósofo Luís Lavelle, em sua obra “Les Puissances du 
moi”, conclui sua análise do Desejo, que ele considera ao mesmo tempo que o 
conhecimento, como uma característica de nosso ser, dizendo que "o Desejo co
mo o conhecimento não poderia trazer tranquilidade senão quando o indivíduo 
e o Todo conseguissem reunir-se... O Desejo se nos apresenta então como a es
sência do eu. Somente ele lhe dá o movimento e a vida. Somente ele é capaz de 
estabelecer uma transição entre aquilo que somos e aquilo que procuramos

4 Pratique de la Perfeclion chrétienne et religieuse, vol. I. p. 2. 
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ser”.5 Podemos, pois, dizer que o desejo mais profundo do homem é ser. e ser 
em plenitude tal como o quis o Criador, participando do seu Ser absoluto. O 
Gênesis, na narração da queda de nossos primeiros pais, parece confirmar bem 
essa tese. Se a serpente replica à mulher: “Vós sereis como deuses” (Gn 3,5), é 
que ela não era estranha a esse desejo, pois a tentação somente empenha em ca
minhos traçados,

5 Luís LAVEILLE. Les Puissances du moi. Hammarion. editor. 1948, p. 68.
6 op. cit.. p. 20.
1 ibid.. pp. 13-14.
8 ibid.. p. 93.

O Padre Rodríguez podería encontrar aí argumento para justificar sua lon
ga dissertação sobre a diferença entre o desejo das coisas materiais e das espi
rituais. Quanto às primeiras, “apenas conseguimos o que se desejava - diz ele 
- começamos a desprezá-lo e a lançar o olhar sobre outra coisa, de que nos 
aborrecemos igualmente, logo que a possuímos”. Quanto às segundas, “quan
to mais as saboreamos, mais nos lançamos com ardor a buscá-las. pois não nas
cemos para o mundo e, desse modo, nada no mundo pode nos satisfazer intei
ramente ”.6

A AÇÃO

Alhures, o mesmo autor acrescenta: “Quando esse desejo está verdadei
ramente impresso em nossa alma, é preciso que nos apliquemos com cuidado e 
ardor em adquirir aquilo que desejamos, pois somos naturalmente industriosos 
em buscar e encontrar as coisas a que nossa inclinação nos leva",1 deixando 
entrever que o desejo, qualquer que seja, não é suficiente para realizar o devir: 
é preciso a ação. Isso é tão evidente, que é quase inútil demonstrá-lo. Quem não 
faz nada, não é nada. Apoiando-se sobre a palavra do Salmo 62, 1: “Tu devol
ves a cada um conforme as suas obras ”, o Padre Rodríguez afirma: “E uma con
stante que o estado bom ou ruim de nossa alma depende de nossas boas ou más 
ações, pois seremos como são nossas obras, e que finalmente são elas que re
velam aquilo que somos".8

Com efeito, considerando um desportista, como pode ele conhecer todas 
as possibilidades que carrega, se não exerce seu esporte e não se dimensiona 
com outros que cultivam a mesma disciplina? Acontece a mesma coisa com to
do indivíduo desejoso de explorar suas capacidades, de realizar suas aptidões 
latentes. E nesse sentido que podemos afirmar, categoricamente, que a pessoa 
humana se constrói a si mesma. "Fazer e ao fazer fazer-se", disse com razão o 
filósofo Jean-Paul Sartre.

Mas é preciso ainda saber bem em que consiste esse ato criador. A respeito 
disso, Rodríguez se estende longamente sobre o que devem ser nossas ações pa
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ra que contribuam ao nosso avanço espiritual, que outra coisa não é senão a rea
lização de si mesmo. “Não é bastante, para nosso adiantamento espiritual e pa
ra nossa perfeição, fazer as coisas, é preciso fazê-las bem”? adverte imediata
mente. Relembra assim duas condições necessárias para que sua ação realize de 
fato seu devir.

A primeira é aquilo que os filósofos chamam de valor. Há um valor subje
tivo, que nasce do desejo do sujeito por um objeto que julga capaz de satisfazê- 
lo. Quanto mais se deseja um objeto, tanto mais se está disposto a pagar para 
adquiri-lo, sem se preocupar com seu valor intrínseco. O valor é dito objetivo 
quando se trata da qualidade boa ou má da coisa ou da ação. Quanto ao que nos 
concerne agora, chamarei bom àquilo que vai ao encontro de minha natureza, e 
mau, àquilo que a contraria. Por conseguinte, somente o bom deve ser procura
do por aquele que assume a tarefa de realizar seu devenir.

Designo a segunda condição com a palavra compromisso, querendo sig
nificar com isso a atenção, a consciência e a aplicação requeridas pela ação, pa
ra que a pessoa possa atribuí-la a si mesma. Na medida em que me comprome
to com minha ação por uma decisão livre e voluntária, assumindo executá-la so
zinho, posso dizer que é minha e, por conseguinte, criadora da minha persona
lidade. Bem nesse sentido, Rodríguez acrescenta uma advertência: “O assunto 
da perfeição cristã não é assunto que deva ser feito à força, é preciso que o co
ração a empreenda”.10

9 ibid.. p. 93.
'0 ibid.. p. 12. 
' ' ibid.. p. 95.

Além disso, quando pretende que “nosso progresso e nossa perfeição con
sistem apenas em duas coisas: fazer aquilo que Deus quer que façamos, e fazê- 
lo como Ele quer que o façamos”,traduzo isso pela necessidade de agir se
gundo nossa natureza, pois aquilo que Deus quer de nós é que sejamos nós me
smos, tais como nos criou. “A glória de Deus é o homem de pé”, diz Santo 
Ireneu.

A SUPERAÇÃO

Uma vez satisfeitas todas essas condições, não é suficiente um único ato 
para realizar o devir, salvo em casos excepcionais, pois ele sozinho nunca esgo
tará todas as possibilidades de um ser. E o exercício que faz o mestre, diz-se, 
mas com a condição de que o ato repetido siga o desejo de sempre fazer melhor. 
Como o desportista que busca sempre ultrapassar suas próprias performances, 
nossa tendência a desabrochar plenamente excita nosso desejo de ir sempre mais 
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longe. Para que isso aconteça, temos que nos superar a nós mesmos. Querer ad
quirir esse mais-ser, que inquieta o mais íntimo de nosso coração, exige que o 
busquemos naquilo que ainda não somos, além de nós mesmos, superando-nos.

Parar no caminho por causa da fadiga, ou ter como objetivo somente atrair 
sobre si a boa opinião dos outros, seria um erro, pois seria fechar-se sobre si 
mesmo. O autor do tratado da Perfeição ameaça inicialmente com o adágio bem 
conhecido: "Parar é recuar". Em seguida apresenta seis capítulos do terceiro 
tratado, "da retidão e da pureza de intenção", para expor toda a malícia possí
vel da “vangloria” que. segundo ele, consiste em desviar sobre as criaturas a 
honra e a glória devidas somente a Deus.

Com Luís Lavelle. pode-se ver a situação de maneira inteiramente dife
rente. Apresenta-a em sua obra "O Erro de Narciso", de que resumo o início em 
algumas palavras. E conhecida a fábula de Ovídio narrando a aventura de Narciso. 
"Está com 16 anos... Tem o coração puro... Para mitigar a sede inocente, eis 
que se dirige a uma fonte virgem onde ninguém ainda se tinha mirado. Subitamente 
descobre aí sua beleza e não tem mais sede senão de si mesmo... E sua beleza 
que daqui em diante constitui o desejo que o atormenta, que o separa de si mes
mo mostrando-lhe sua imagem e que o obriga a buscar-se a si mesmo onde se 
enxerga, isto é. onde não está mais... Mergulha os braços para alcançar esse 
objeto, que é apenas uma imagem... E agora, à beira da fonte, como testemunha 
de sua miserável aventura, subsiste apenas uma flor cujo coração, cor de aça
frão, está circundado de pétalas brancas.”i2 Seu erro foi parar para contemplar 
sua imagem, não compreender a irrealidade de uma imagem, não saber ultra- 
passá-la. Seu ser e seu devenir fixaram-se, portanto, numa coisa, bela sem dú
vida, mas não mais que um nenúfar. "Narciso desaparece na fonte, pois quer 
que sua belíssima imagem ocupe todo o lugar de seu ser, como aconteceu com 
Lúcifer quando se tornou Satanás."^

A ação só pode, pois, desabrochar e desenvolver o ser do agente se for do
minada por um desígnio mais elevado que ela, desígnio que a ultrapassa e soli
cita o agente para além da realização dessa ação. Se é o desejo de ser que nos 
anima, não será uma ilusão reter o impulso sobre um objeto que, por definição, 
nos será sempre estranho? Somente o Ser absoluto, de quem temos nosso ser, po
derá nos conferir esse mais-ser que nos plenificará. A palavra do Evangelho: 
“Sede perfeitos como vosso Pai celeste é perfeito” é, sem mais nem menos, o 
convite do Senhor a realizarmos nosso devir até à plena posse do ser de que so
mos capazes, como o Ser absoluto o é do seu. Daí a exigência de que cada uma 
de nossas ações que, desde a sua realização, cai na finitude. seja ultrapassada.

Luís Lavelle. L'erreur de Narcise, ediç. B. Grasser. Paris. 1939. pp. 7-X passim.
13 ibid.. p. 19.
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negada por assim dizer, ou aniquilada, segundo Jean-Paul Sartre, a fim de deixar 
o campo livre para nossas ambições. Estar em condição de recomeçar tudo de no
vo, apagando o passado para conquistar novas alturas com ardor renovado, co
mo dizia São Paulo: "Esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o 
que está diante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto.
Rodríguez constrói sobre nisso, servindo-se das palavras de São Basílio e de São 
Jerônimo que, no dizer dele, "ensinam-nos que quem quer ser santo, deve esque
cer o bem que fez e pensar continuamente naquilo que lhe resta por fazer” f5

A LIBERDADE

Depois disso, será ainda necessário voltar sobre o caráter essencial sem o 
que a ação não atingiría a pessoa, isto é, a liberdade? Sem ela, com efeito, a per
sonalidade não está em jogo, nem, por conseguinte, seu devir que não pode con- 
ceber-se sem a responsabilidade, fruto da liberdade. O devir sendo tão-somen
te o desabrochar da personalidade, nada daquilo que não for ela mesma poderá 
se realizar. De onde se conclui que ela é inteiramente responsável pelo seu de
vir, sem escusa nem recurso.

E preciso bem entender a palavra liberdade, pois na prática é interpreta
da de diferentes maneiras. Segundo o sentido mais geral, ser livre é ter a facul
dade de fazer o que se quer, de poder agir sem constrangimento. Nesse caso, fre- 
qüentemente a liberdade só é exterior. Ora, existe outra, a interior. Se me é per
mitido, num país democrático, fazer e dizer aquilo que quero, dentro dos limi
tes da lei e da moral, será que terei também a certeza de não estar sob nenhuma 
influência que me determina mais num sentido que em outro? Não serei o escra
vo de alguma paixão, de tendências a cujas solicitações não tenho a coragem de 
resistir?

Vimos que o querer está sempre animado por algum desejo que deriva fi
nalmente, de uma ou outra forma, do desejo absoluto de ser. Mas esse desejo é, 
por assim dizer, compensado na vida concreta por desejos particulares que lhe 
correspondem, mais ou menos longinquamente, conforme a maneira de os in
terpretar. Esses desejos derivados só são determinantes na medida em que a von
tade os aceita ou recusa. Porque muitas vezes, escondendo-nos sua origem pro
funda, nos extraviam por caminhos que não conduzem à meta realmente de
sejada. Daí a necessidade de nos libertar dessas miragens enganadoras e deixar 
agir o desejo que no íntimo de nós mesmos sentimos ser o autêntico caminho de 
nossa realização pessoal.

E verdade que nas condições atuais em que nos encontramos, mergulha-

14 Fl 3, 13-14.
' $ op. cit.. p. 32. 
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dos no mundo material que nos solicita de todos os lados, não é fácil libertar- 
nos dos atrativos mesmo interiores ou das paixões que são como que excres- 
cências de nosso elã vital. A verdadeira liberdade não é dada totalmente pura; 
cabe-nos joeirá-la. conquistá-la, muitas vezes às custas de duro combate.

Tal é o preço que devemos pagar para que nossas ações sejam totalmente 
responsáveis, isto é, para que sejam realmente nossas. Somente com essa con
dição nossas ações serão geradoras de nossa própria personalidade, partindo de 
nosso devir. E o que expressa ainda o Padre Rodríguez em outros termos que é 
fácil de substituir pelos que empregamos aqui: “Nosso progresso e nossa per
feição consistem na perfeição de nossas ações, ... quanto mais forem santas e 
perfeitas, mais também seremos santos e perfeitos. Suposto isso como infalível, 
é ainda verdadeiro dizer que nossas ações terão mais mérito e perfeição, confor
me nossa intenção for mais reta e mais pura, e que nos proponhamos um fim 
mais elevado e mais sublime, pois a intenção e o fim são aquilo que dá o cará
ter às ações 16

Esse caminho demasiado idealista parece árduo. E exatamente o caminho 
estreito de que fala o Evangelho. E o caminho da santidade, pois devenir e san
tidade se identificam. Mas convém não esquecer duas coisas. De um lado, o Ser 
absoluto, apresentado como fim de nossa caminhada, não é esse Ser inatingível 
e longínquo, mas o Deus de amor, eternamente presente para sustentar nossos 
esforços. De outro lado, é inegável que nossas alegrias mais profundas são sus
citadas por nossas vitórias sobre nós mesmos e a realização de nossos desejos 
mais puros, no sentido pleno do termo. E pois possível, malgrado a distância 
que nos separa desse Deus longínquo, unir-nos a Ele pelo amor, para o qual nos
so ser aspira, pois nele encontra sua plenitude e sua perfeição.

MARCELINO CHAMPAGNAT

E impensável que o Padre Champagnat, que provavelmente leu o Padre 
Rodríguez, o tenha entendido do modo como acabamos de ver. Ele não tinha os 
meios para isso. No entanto, sua intuição, sustentada por um juízo sólido e rea
lista, possibilitou-lhe interpretá-lo de um modo pessoal, constituindo isso a ba
se do seu apostolado. Sua espiritualidade, tal como a deixa aparecer esponta
neamente, se diferencia da do Padre Rodríguez por uma intimidade familiar e 
profunda, por relações sempre mais livres e confiantes com Deus. Basta lem
brar a linguagem espirituosa que manteve até nas horas mais graves que prece
deram sua morte e a forma coloquial que dava às suas orações espontâneas. Além 
disso, considerando sua atividade transbordante e sua preocupação em t r 
a vontade de Deus, como duvidar que não considerasse a obra que lhe •

'6 Rodríguez. Pratique de Ia Perfection. vol. I. pp. 128-129.
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fiada pelos colegas de seminário como uma missão vinda de Deus e que devia 
realizar ao preço de sua própria salvação? Efetivamente, na medida em que, mal
grado suas deficiências, dedicou-se a ela, realizou o devenir inscrito em sua na
tureza.

Mas quem pode avaliar essa medida, saber até onde sua adesão e sua obe
diência às propostas divinas puderam levá-lo? De sua vida interior, nunca falou, 
nem a deixou transparecer, a não ser talvez àqueles que o freqüentavam, àque
les que formou por seus exemplos e suas palavras. É a esses, portanto, que é ne
cessário interrogar, particularmente o Irmão João Batista, seu biógrafo e autor 
de numerosos escritos feitos com a intenção de nos transmitir o espírito do 
Fundador.

Ora, numa de suas obras, intitulada "Sentenças, Lições e Avisos do vene
rado Padre Champagnat”, dois capítulos trazem o pensamento deste sobre "o 
que é um santo”, partindo da maneira como encarava seu próprio ideal. São es
ses dois textos que vou examinar primeiro, para reconhecer como o Padre Champagnat 
concebia "um santo que vive ainda sobre a terra”, antes de examinar como ele 
próprio viveu a santidade.

O QUE É UM SANTO?

O capítulo XX da obra citada trata das 6 características indispensáveis pa
ra ser um santo, a saber: "Um homem que teme o pecado, mais do que todos os 
inales do mundo, e foge dele mais que da morte; um homem solidamente pie
doso; que ama Jesus Cristo; um homem obediente, humilde e mortificado”. Faço 
notar, inicialmente, que esses termos estão em itálico no texto, para mostrar que 
são mesmo do Padre Champagnat. Por outro lado, não se deve esquecer que ele 
se dirige aos Irmãos, particularmente aos noviços, para estimular-lhes o fervor 
na vida religiosa.

Pode-se dizer que trata do assunto superficialmente, descrevendo o santo 
em seus aspectos exteriores, e o narrador em seu comentário tem o cuidado de 
ficar só nesse nível. Sua preocupação, aliás, se limita a justificar os ditos do 
Padre em vez de explicá-los, de aprofundar seu sentido e as nuanças com que o 
autor os exprimia.

Essas 6 características podem ser reunidas em três grupos: de um lado, 
três atitudes perante Deus: temer o pecado mais que todos os males do mundo, 
ser um homem de oração, amar Jesus; de outro lado, três virtudes que um san
to deve praticar: a obediência, a humildade, a mortificação. Essas três atitudes 
estão ordenadas do interior para o exterior, do negativo para o positivo e são da
das cada uma por si mesma, sem relações entre si. Não é dito que o santo teme 
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o pecado, porque é o oposto do amor; não é tampouco dito que rezar é entreter 
o amor por meio de uma tomada de contato íntimo com Deus; o amor é apre
sentado como uma “simpatia por Jesus”, como “a marca dos eleitos”, portanto, 
de algum modo, um amor muito platônico. Certamente essa passagem não se in
spira em Rodríguez, que, como vimos, acentua fortemente, desde o início, o 
amor como fundamento da santidade, ao passo que não menciona expressamente 
o temor do pecado, pelo menos nos primeiros tratados. As três virtudes, pelo 
contrário, são bem aquelas sobre as quais baseia a santidade, embora o P. Champagnat 
deixe entender que é o exemplo de Jesus que determina sua escolha.

Na conclusão desse capítulo, volta com insistência sobre essas caracterís
ticas que constituem "de tal modo a essência e os elementos da santidade, que 
na ausência de uma só delas, não há santidade ”.17 Em seguida enumera-as ain
da três vezes, mas esquecendo cada vez uma ou outra. Assim, o temor do peca
do é retomado só uma vez, a mortificação, duas vezes, enquanto que o amor de 
Jesus não aparece mais. Estamos, portanto, longe de Rodríguez, para quem a 
"perfeição cristã consiste em nos unir a Deus por amor". Por conseguinte, mais 
do que da santidade propriamente dita, trata-se aqui somente dos meios de atin
gi-la.

O capítulo seguinte da mesma obra retoma o tema de maneira análoga, 
sem aprofundá-lo. Enumera os efeitos que uma vida santa pode produzir na pes
soa, fazendo dela "uma luz que ilumina e um sol que viviftca;... um modelo pa
ra todo o mundo;... o instrumento da bondade de Deus; ...mesmo que seja ‘uma 
pessoa como nós’, mas que jamais se queixa nem do tempo, nem do trabalho, 
menos ainda dos superiores ou de algum confrade, quaisquer que sejam seus 
caracteres ou fraquezas; nem mesmo dos inimigos e dos perseguidores, menos 
ainda de suas enfermidades corporais ou de suas dificuldades espirituais”. A 
apresentação binária dos últimos pontos, explicitando primeiro seu lado positi
vo e depois o negativo, mostra que não se trata de uma descrição, mas de uma 
exortação. Quanto aos motivos de contentamento nas situações descritas, resu
mem-se na prática das virtudes de mortificação, humildade e obediência, por
que ela dá ocasião de somar méritos e ganhar o céu, tudo convergindo para o 
amor de Deus: “Eles encontram por toda a parte o bom Deus que é único obje
tivo do seu amor” (239). Sem ser realçada, essa última frase subjaz em todo es
se texto e certamente revela uma segunda intenção do Fundador. E pena que o 
narrador não a tenha expressado mais claramente para resumir o todo, unificá- 
lo numa única disposição de apego a Jesus, objetivo cuja busca faz passar por 
cima de todo o resto. Veriamos então a pessoa assumir-se a si mesma nas con
dições que lhe são propostas para realizar seu próprio devir, sob a atração do 
amor de Deus, seu valor supremo.

'7 Avis, Leçons, Sentences, ediç. 1868, p. 236.
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Ter-se-á notado a ausência do apostolado, que apenas se pode adivinhar 
sob o enunciado dos dois primeiros pontos: “luz que ilumina e sol que vivifica” 
e “um modelo para todos”. Propondo-se falar da santidade de maneira genéri
ca, não a aplica ao Irmão em particular, o que não invalida a opinião segundo a 
qual o Ir. João Batista não soube destacar o elo que o Fundador deixa entrever, 
e que o último Concilio colocou em plena luz entre a tarefa apostólica e a vida 
religiosa.

No entanto, o primeiro capítulo dessa obra intitulado “O que é um Irmão, 
segundo o Padre Champagnat”, deixa aparecer mais claramente esse aspecto, 
principalmente em seus dois primeiros pontos. O Irmão, explica o Fundador, é:

1 — “Uma alma predestinada a uma grande piedade, a uma vida muito 
pura, a uma sólida virtude; uma alma sobre a qual Deus tem desígnios parti
culares de misericórdia; uma alma chamada a conhecer Jesus Cristo, a amar a 
Deus, a devotar-se por inteiro e para sempre ao serviço de Deus; uma alma pre
destinada a uma grande glória e que nada pode satisfazê-la sobre a terra...”.

2 — “O colaborador e o associado de Jesus Cristo na santa missão de sal
var as almas."

Aqui o Padre Champagnat se põe diretamente de acordo com o ideal en
trevisto para seus Irmãos. Não fala de santidade, mas da vocação que é, em su
ma, o caminho do devir a que cada um se sente chamado. Sem entrar em consi
derações filosóficas, indica claramente o fim onde cada ser humano encontra 
sua realização. Não é menos explícita a referência à ação, apontando duas de 
suas características essenciais: a meta, isto é, chegar ao estado pleno previsto 
pelo Criador para sua criatura, e o modo - superando-se a si mesmo em benefí
cio único do outro - subentendido no esquecimento de si.

O 4.° ponto desse capítulo refere-se implicitamente à liberdade, quando 
se trata de um Irmão substituir “os soldados e policiais”. Além do prenuncio 
idealista de uma sociedade sem leis, será que não podemos evocar a idéia de São 
Paulo, segundo a qual Jesus Cristo nos liberta da lei para tornar-nos verdadei
ramente livres, únicos responsáveis perante Ele, conforme a palavra de Santo 
Agostinho: “Ama e faze o que queres"?

UMA REALIZAÇÃO CONCRETA

Longe de querer fazer falar os textos e atribuir ao Padre Champagnat aqui
lo que ele não disse, não tenho outra intenção que a de comunicar minha con
vicção de que o pensamento de Marceiino Champagnat ultrapassa aquilo que 
pôde dizer e, com maior razão, aquilo que os Irmãos narraram dele, levando em 
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conta o que puderam compreender. Como o filósofo de quem fala H. Bergson, 
que nunca consegue comunicar sua intuição em toda a sua profundidade18, também 
Marcelino Champagnat não conseguiu comunicar com palavras claras, aquilo 
que pôde conceber intuitivamente da vida humana. Mas tudo quanto soube di
zer e fazer é disso a manifestação mais ou menos fiel. Por conseguinte, é nesse 
dizer e fazer, perante as circunstâncias do momento, que temos a sorte de de
scobri-lo.

A ambiência corporal, familiar e social marcaram certamente Marcelino 
Champagnat mais do que se pensa. Ele conserva da natureza uma nobreza inte
rior que o ambiente campesino da montanha não lhe permite exteriorizar mui
to. Ainda que proveniente de uma família não desprovida de valores materiais e 
espirituais, sua educação o mantinha antes na reserva, ditada pelos princípios 
de bom senso e honestidade, condições religiosas de uma família numerosa e 
impregnada de fé cristã. Seu temperamento, pelo que se pode depreender de seus 
biógrafos, alinha-se, por muitas características, no grupo dos biliosos, que Mounier 
descreve pela superatividade motora, uma força física contrastando com a ma
greza aparente, reações vivas, a tez amarela, a face angulosa, os olhos profun
dos, um olhar móvel e ardente, lábios firmes e cerrados, o gesto vivo e preciso, 
a voz clara e breve, a elocução fácil e rápida.19 Era ativo, sem tergiversar nem 
refletir longamente antes de executar aquilo que tinha decidido. Mais prático do 
que teórico, entrevia o objetivo sem especular demais sobre os meios de atingi- 
lo, confiando na sua coragem e habilidade, indo por vezes até à temeridade.

Rejeitado pelos estudos escolares que abandonou por pretextos fúteis, era 
certamente para seu pai tanto um aluno dócil quanto dotado para aprender toda 
a sorte de trabalhos manuais e até mesmo virar-se em atividades lucrativas, co
mo o comércio de carneiros. Em face do real, da matéria que se deixa facilmente 
amoldar mediante o respeito das leis elementares da natureza, pôde desenvolver 
seu gosto pelos empreendimentos. Pelo contrário, a atividade política, a chuva 
de idéias, a exibição sobre o palco das reivindicações, tudo isso deveria pare
cer-lhe demasiado irreal para atrair-lhe o interesse. Em seu espírito inclinado 
para o concreto, não considerava a revolução como uma fera?

No entanto, o domínio do incompreensível e do sobrenatural exercia for
te influência sobre ele. Desde a mais tenra idade, como em todo lar cristão, sua 
mãe semeou-lhe na alma os maiores valores espirituais e sobretudo religiosos. 
É dela, coadjuvada por uma tia religiosa, que recebeu os elementos da religião 
cristã: o conhecimento de Deus, a prática da oração e dos deveres para com o 
Mestre do céu e da terra. Podemos pensar que, como criança, a religião fasci
nava-o. Filho da campanha com suas germinações secretas, circundado por mon
tanhas com bosques sombrios cheios de mistérios, o sobrenatural devia ter do-

'8 cf. Henri Bergson. Lintuition philosophique, conferência feita no Congresso de filosofia de Bolonha, no 
dia 10 de abril de 1911, pp.l 18-123, transcrito em “La Pensée et le mouvement, essais et conférence", pp. 
118-123.
'9 Emmanuel Mounier. Traité du caractère. éd. Deu Seuil. Paris, 1947, p. 184 passirn. 
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minado facilmente sua sensibilidade. Além disso, apreciador dos ornamentos e 
da beleza das liturgias e até mesmo das manifestações teatrais, seu coração de
via vibrar com o fasto das cerimônias em honra de Deus, que ele imaginava co
mo um Senhor invisível, mas presente, dada a seriedade retratada em todos os 
rostos. Sua mãe era mulher caseira, contrariamente a seu marido, solicitado pe
los negócios públicos. Ela se preocupava pelo bom funcionamento de sua nu
merosa prole. Hábitos de ordem e de exatidão, de sábia modéstia nas atitudes, 
de reserva nas relações externas, tais eram os pontos sobre os quais recaíam seus 
cuidados vigilantes, e as exigências de que imbuía o comportamento dos seus. 
O jovem Marcelino, último da família, após a morte prematura de seu irmão 
mais novo, seguindo o exemplo de seus antepassados, deixava-se modelar nes
sa fôrma, contentando-se em gastar sua vitalidade na aceitação dessa situação, 
por desconhecer outra coisa.

Assim, quando o padre promotor vocacional, sob encomenda veio dizer- 
lhe, após uma curta conversa pessoal: “É preciso que se torne padre, Deus o 
quer", como duvidar que tenha sido perturbado por uma dupla emoção: de um 
lado, o espanto diante de tal revelação; do outro, a alegria de entrever a reali
zação de um desejo que certamente já acariciara secretamente, mas sem jamais 
declará-lo, por receio de evidenciar sua inconseqüência. Ainda depois desse en
contro, quando declara que será padre, acrescenta logo: "visto que Deus o quer...". 
Com efeito, não é levianamente que insiste sobre essa condição, pois, com a 
obediência ao apelo de Deus, sua inclinação pela aventura encontra aí um ali
mento.

Ei-lo decidido, aconteça o que acontecer. De agora em diante, agarra seu 
futuro com ambas as mãos. Seu caminho, longe de estar sequer fracamente ba
lizado, é apenas uma senda de montanha, obstruída por galhos e raízes, e sua lu
ta com os obstáculos começa. Os menores são os conselhos contrários da vi
zinhança e a morte inesperada do pai. Possui algumas reservas financeiras e a 
conivência da mãe que não hesita em fazer com ele uma peregrinação a La 
Louvesc. Quanto aos estudos, que acredita dependerem somente dele, acha que 
sua tenacidade corajosa haverá de superá-los.

Resignar-se a abandonar mais cedo ou mais tarde a casa paterna, provoca- 
lhe um leve estremecimento de coração, logo apagado pelo sentimento de se en
contrar num mundo novo de jovens, geralmente mais idosos e adiantados que ele. 
Inicialmente tímido e desajeitado, sua índole não tarda a se revelar. O edifício do 
seminário menor de Verrières nada tem realmente que o possa impressionar por 
muito tempo. Pelo contrário, seu tamanho acima da média, seu corpo bem talha
do, sua palavra fácil e engraçada devido às suas expressões regionais e às répli
cas irônicas, conferem-lhe uma superioridade que o atrai para “o bando alegre”. 
Mas por pouco tempo, sem dúvida, pois seus mestres, depois de terem colocado 
ordem na casa, lhe confiam a vigilância do dormitório. Ele mesmo, em suas re
soluções, deixa entrever uma verdadeira conversão: "Conversarei indistintamente 
com todos os meus colegas, apesar da repugnância que possa sentir, pois re
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conheço que essa repugnância tem sua raiz no orgulho. Por que preferir-me a 
alguém? Seria por causa de meus talentos? Eu sou o último da aula. Seria por 
causa das minhas virtudes? Estou cheio de orgulho. Seria pela formosura do meu 
corpo? Foi Deus quem o fez e é bastante desajeitado. Em suma não passo de um 
punhado de pó". No entanto, precisará de tempo para dominar sua loquacidade, 
sentindo-se na obrigação de escrever ainda na sua resolução: "Nos recreios pro
curarei não ser exibido em palavras" (cf. Vida, 1989, p. 17).

Apesar de tudo, sua vida de relação guardará, aliás para proveito seu, as 
características aqui assinaladas. Sua palavra fluente, onde muitas vezes a pro
pensão pelos ditos espirituosos e pitadas de humor têm livre curso, causará pra
zer ou admiração a seus familiares até o leito de morte, como testemunha o Padre 
Maitrepierre.20 Durante os recreios, gostava de mexer com um ou outro Irmão 
menos ingênuo do que aparentava, para ouvi-lo reagir com uma resposta en
graçada que divertia os circunstantes, não para humilhar, mas para testemunhar 
interesse pela pessoa. Mais do que as palavras, isso mostra o amor e a confiança 
recíprocas que marcavam as relações. Visto que o P. Champagnat votava aos 
Irmãos uma afeição viril, profunda e sem reticências, estes o amavam como a 
um pai, em toda a extensão do termo, inteiramente devotado em procurar-lhes 
o melhor que podiam esperar. "Era firme, sim, por certo: tremíamos todos so
mente ao som de sua voz, sob um único de seus olhares; mas era sobretudo bom 
e compassivo, era pai...”, declara o Irmão Francisco. Um conjunto de qualida
des compunha-lhe essa personalidade sólida e ao mesmo atraente sobre a qual 
alguém pode se apoiar, sentir-se seguro, sustentado por amável compreensão, 
calma e serena. Exercia também forte domínio e influência sobre seu ambiente, 
sempre mais de boa mente receptivo, por ver nisso uma ajuda inteiramente gra
tuita para responder à vocação comum.

20 OME. doc. 164 (752). n2 56, p. 417.
21 Vida. 1980. p. 72,

Irmão Silvestre narra o P. Champagnat, Roma, 1992, p. 112.

Essa gratuidade e essa abnegação, liam-se em diferentes aspectos da con
duta de Marcelino Champagnat. Apesar de todo o interesse que votava a seus 
Irmãos, tomava o cuidado de lhes garantir uma certa autonomia, mesmo quan
do a estrita necessidade não o exigia. Nos primeiros anos, sozinhos na moradia, 
nada mais natural que se escolhessem um superior do mesmo nível. Além dis
so, vindo compartilhar de sua pobre moradia. Marcelino Champagnat não pre
tendia "assumir a direção da casa", pois "além de as ocupações no ministério 
não lhe permitirem, compreendia que esse encargo não era de sua competên
cia, mas da alçada do Irmão Diretor".21 Mais tarde, em 1'Hermitage, ainda que 
se misturasse com os Irmãos no recreio, "sua mesa estava à parte no refeitório, 
o que significava que comia sozinho".22 Quanto à direção espiritual dos Irmãos, 
por respeito à liberdade deles, por falta de tempo e, sem dúvida, também por ter 
consciência de suas carências do ponto de vista teológico, preferia confiar essa 
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para não “se apagar como uma lâmpada sem azeite”, a salvação de um perigo 
fatal no meio da neve, pela reza fervorosa do “Lembrai-vos”, o término da con
strução de 1’Hermitage sem acidentes mortais, a feliz solução de dificuldades 
diversas que ameaçavam o futuro da congregação, são outros tantos fatos que 
lhe tornaram palpável a intervenção de Deus, por Maria, no estabelecimento da 
sociedade. Sua fé clarividente lhe faz aceitar o papel de instrumento em todo o 
empreendimento e, por isso, o incita a dedicar-se a ele com coragem sempre 
mais desinteressada. Não se cansava de dizer com a mais profunda convicção: 
“Jesus e Maria tudo fizeram entre nós”. Portanto, sabendo-se escolhido por 
Deus para completar aqui embaixo aquilo que “falta à Paixão de Cristo”, vê 
nisso toda a sua razão de ser e a realização de seu futuro. Por conseguinte, a úni
ca alternativa que sua personalidade lhe deixa é de se entregar sem reserva nu
ma união sempre mais íntima com o Mestre, cuja única vontade é o móbil de 
sua atividade.

Com efeito, sua infatigável atividade deriva da repercussão - sobre seu 
caráter ativo, inflamado por um ardor apostólico fora do comum - da certeza de 
que somente em Deus ele pode se realizar. No seminário, tomando consciência 
da situação da Igreja e sobretudo da juventude, acredita perceber, através da in
tenção de seus companheiros desejosos de fundar uma sociedade marial, a voz 
de Deus dizer-lhe: “Precisamos de Irmãos”. Com sua maneira direta de não 
esperar para executar aquilo que acaba de ser decidido, logo que é nomeado 
coadjutor da paróquia, reúne alguns moços para fazê-los Irmãos.

No seu espírito, o fim que almeja é claro: “Precisamos de Irmãos que en
sinem o catecismo, que ajudem os missionários e eduquem as crianças".25 Mas 
que idéia se fazia ele então de um Irmão? Podemos ter como certo que tinha um 
conhecimento bastante claro dos Irmãos das Escolas Cristãs para servir-se de
les como exemplo e para convencer-se da necessidade de supri-los nos lugares 
para eles inacessíveis. Seja como for, suas palavras e escritos fazem entrever o 
Irmão como um homem ardentemente desejoso de comunicar aos outros o amor 
do Cristo Salvador, de quem ele próprio se sentia imbuído até as últimas fibras 
do ser. Um homem ancorado na certeza de que a salvação da humanidade, tan
to aqui embaixo como no além, só se encontra na adesão profunda e total ao 
Evangelho do amor divino.

25 Vida. 1989. p. 28.

Uma vez definido esse objetivo, resta fixar os meios para atingi-lo. São 
de duas espécies: o agente, de um lado, e o instrumento do outro.

O primeiro e' o Irmão de quem já conhecemos a silhueta. O Padre Champagnat 
o quer consagrando sua pessoa e sua vida inteira à única missão de educar as 
crianças. Que ele esteja, por conseguinte, livre de qualquer outra ocupação, vi
sando apenas a formar os jovens pelo seu exemplo, ensinando-lhes os elemen
tos do saber e, mais ainda, a maneira de viver como “bons cristãos e virtuosos 
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cidadãos”. Sabe que a tarefa não é fácil, tendo em vista que para isso deve estar 
sempre junto das crianças, demonstrar grande dedicação e profunda humildade, 
sabendo que exteriormente a função de mestre-escola das crianças não tem na
da de glorioso. Além do mais, deve aceitar viver pobremente para permitir aos 
pais pouco afortunados que lhe confiem os filhos com menores custos. Para cum
prir tal programa é preciso que o Irmão esteja animado espiritualmente por uma 
vida religiosa autêntica e sustentado socialmente por uma comunidade.

Quanto ao meio de que dispõe na primeira metade do século passado, co
mo não fundamentar-se sobre a escola e a escola primária? Para prevenir a ten
tação de desígnios mais altos, o fundador não se cessa de insistir sobre o ensi
no do catecismo e sobre a humildade, dois pontos que, conforme ele próprio 
afirma, sonhava fossem os pilares do edifício espiritual de toda a sua vida. “Não 
posso ver uma criança sem me dar vontade de ensinar-lhe o catecismo”26, di
zia com saudade.

26 Vida. 1989. p. 460.
Cartas de Marcelino Champagnat. 1997. doc. 7. pp. 35-36.

Os acontecimentos levaram-no para um plano superior, por assim dizer. 
Em vez de agir por si mesmo, teve que aceitar de ser multiplicador de forças, 
formando professores, como também organizador, preparando-lhes os campos 
de ação. Nem por isso sua atividade foi aligeirada; pelo contrário, nisso consu
mirá todas as suas forças. Uma carta que escreveu em maio de 1827 ao P. Barou, 
vigário-geral de Lião, dá disso uma idéia: “ Vai aqui em poucas palavras a minha 
posição... Estimo que até o fim de agosto seremos mais de oitenta... Lá pela fe
sta de Todos os Santos, teremos 16 estabelecimentos, e eu te ria necessidade ab
soluta de visitá-los, pelo menos cada dois ou três meses, para saber em que pé 
estão as coisas... também combinar com os párocos e os prefeitos a respeito do 
que nos deve ser pago... Nem lhe falo da contabilidade a manter, da corres
pondência a pôr em dia. das compras a fazer, das dívidas a pagar ou cobrar, 
de tudo aquilo que diz. respeito aos interesses espirituais e materiais da casa. 
Todos estão de acordo que é de suma importância a formação da Juventude. 
Portanto, importa que aqueles que estão trabalhando nessa excelente missão 
sejam formados e não fiquem relegados à própria sorte, uma vez enviados" 22 
Embora a diocese o ajude, levando em conta seus apelos discretos, nem por is
so o trabalho diminui, pois a obra não pára de crescer.

Ela constitui de tal modo sua ocupação, que lhe dedica todo o seu tem
po, acima de todo interesse pessoal, para obedecer à vontade de Deus, convicto 
de cumpri-la justamente no estabelecimento dessa obra. Tudo quanto lhe con
sagra - e é a totalidade de seus recursos físicos e espirituais, seu tempo, seu can
saço e suas penas - tem, portanto, unicamente Deus por fim.

Também sua vida espiritual não é senão uma relação sempre mais íntima 
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com Cristo, de quem se considera o servidor, ou o instrumento para fazer desa
brochar no coração das crianças os frutos de sua Redenção. Na medida em que 
se imprime no espírito de M. Champagnat a certeza de estar sob a iniciativa de 
Deus, sua atividade interior para com Ele torna-se mais simples, mais confian
te e mais familiar. Sente-se como o colaborador e o companheiro de Jesus, com
partilhando o mesmo trabalho com um amor semelhante.

Por isso só pode sentir-se ainda mais próximo de Maria. A devoção antes 
sentimental, inculcada desde a infância pela mãe e pela tia religiosa, vai assu
mir nele, pelo impacto dos fatos acima mencionados, o caráter mais concreto de 
uma presença atuando permanentemente junto a si. As denominações de “Boa 
Mãe” e “Recurso Habitual” lhe são costumeiras, pois expressam as aquisições 
de sua própria experiência. Talvez possa surpreender a familiaridade com que a 
trata. “Procurem fazer com que Maria se interesse em seu favor. Digam a Ela 
que, depois que vocês tiverem feito todo o possível, pior para Ela se as coisas 
não andarem direito”,28 recomendava ao Ir. Antônio, mostrando desse modo que 
era assim que ele agia. Não duvidava absolutamente que Maria lhe retribuiría 
largamente o amor que lhe devotava, o que lhe fez escrever a Dom Pampallier, 
em maio de 1938: “Maria mostra visivelmente sua proteção sobre 1’Hermitage. 
Como tem força o santo nome de Maria! Quão felizes somos de nos termos or
namentado com ele!. Há muito tempo que não se falaria mais de nossa Sociedade 
sem esse nome milagroso! Maria, está aí toda a riqueza ( “ressource”) de nos
sa Sociedade”f9 E Ela, tem certeza, a inspiradora de suas iniciativas e o recur
so garantido nas dificuldades que parecem intransponíveis à primeira vista. É 
Ela, a Serva do Senhor, seu modelo perfeito, pois seguindo-a, é o Senhor que 
servimos.

28 Ibid. doc. 20. p. 61.
29 Ibid. doc. 194, p. 41 I.
30 O.M.E.(xlraits). doc. 162 (701). p. 396.
31 Ibid. doc. 162 (701). p. 396.

Por Ela, portanto, ei-lo mais empenhado no serviço de Jesus. Embora mais 
viris e respeitosos, não são menos afetuosos os sentimentos para com Jesus. O 
exercício preferido da presença de Deus, mantinha-o em contato por assim di
zer contínuo com Jesus, seja no seu escritório, seja em seus numerosos deslo
camentos. Por que então recear ou se preocupar com o julgamento alheio? O 
Padre Maitrepierre enganou-se ao dizer dele: “O Padre Champagnat tinha, efe
tivamente. tudo o que era necessário humanamente para impedir o sucesso de 
seu empreendimento”.30 Champagnat fez com que todas as suas qualidades hu
manas como que contribuíssem para devolver a Deus aquilo que recebeu da na
tureza e os dons da graça em acréscimo. Bem mais justo é o testemunho de um 
pároco da diocese, ao dizer: “Deus o escolheu e lhe disse: “Champagnat faz is
so. - Champagnat o fez...”.31

Esse empenho de toda a sua pessoa na obra redentora do Cristo, numa li

103



berdade de abandono total, em que a confiança afastava qualquer temor, levou- 
o a uma união quase sensível com a divindade. “Quando oferecia o santo sa
crifício da missa - testemunha o Ir. Silvestre - dir-se-ia... que via sensivelmen
te Nosso Senhor e lhe falava”.32 O Irmão coloca esse sentimento da presença de 
Deus na conta da intensidade de sua fé. Mas convém ver aí também o resultado 
da amorosa relação, da total colaboração, durante toda a sua vida, com a ação 
divina, o que plenificava sua pessoa com a satisfação de ter cumprido sua 
missão.

CONCLUSÃO

Tal é o resultado dessa vida em cujo esboço apresentei alguns traços so
mente para ilustrar como, através de uma atividade transbordante, tendia para o 
único objetivo de fazer conhecer o amor que Deus nos tem e nos convencer de 
que o único meio válido para desabrocharmos e provar a verdadeira felicidade 
é responder a esse amor com o nosso. Deus capacitou-o, mas somente daquilo 
que era necessário, para, em primeiro lugar, conhecer e depois realizar a vocação 
que Deus lhe propunha. Faltavam-lhe muitas coisas para realizar um brilhante 
caminho de glória; contentou-se em trilhá-lo na obscuridade. Foi sua sorte, pois 
podia concretizar todas as virtualidades latentes de sua rica natureza, abando
nando-se, quanto ao mais, ao socorro do alto, unindo-se o mais possível Àque
le de quem procede o ser e o devir.

Realizar a obra de Deus até o esgotamento de todas as capacidades de que 
se dispõe, outra coisa não é que doar-se totalmente para identificar-se com Deus. 
E realizar-se a si mesmo, perfazer sua personalidade até à mais completa esta
tura, realizar seu devir e satisfazer plenamente sua mais profunda aspiração. 
Nisso consiste a beatitude a que toda pessoa humana está destinada.

Traduziu: Ir. Adelino Martins. Província de Porto Alegre.

Ir. Silvestre narra M. Champagnat, p. 276.
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DOCUMENTOS 
DEPOIMENTOS SOBRE 

MARCELINO CHAMPAGNAT
Ir. Francisco

1 - Ele fala ainda após sua morte (Hb 11). Parece-me que eu o estou ou
vindo!... Os mais idosos lembram-se dessa conservadora recordação... Nosso 
bom Pai estava aí no meio de seus filhos... Quando a gente pensa naquela oração 
da manhã de que nós participávamos todos os dias com ele, aquela meditação 
que ele fazia de uma maneira tão piedosa, com uma voz tão impregnada de 
unção, com um semblante tão compenetrado, que sensações a gente experi
mentava!...

Sem dúvida. Deus permitiu como uma recompensa para seu fiel servi
dor, mas também como uma piedosa recordação para seus filhos que ele tenha 
exalado o último suspiro precisamente no mesmo momento em que, diaria
mente, ele entoava a Salve Regina, antes da meditação. Recordemo-nos ainda 
daquela santa missa comunitária que celebrava todos os dias com tanto re
colhimento e tão grande espírito de fé! Contemplemos essa vida tão inteira
mente devotada ao ministério da salvação das almas e à santificação de seus 
filhos...

Saboreemos aquele prazer que ele experimentava nos mais humildes e 
mais pesados trabalhos! Sonhemos com aqueles cuidados constantes, com aque
la vigilância infatigável, com aquela solicitude tão paternal dispensada, por ve
zes. em proveito de um único irmão!...

Ele sabia esperar por uma alma e provocar seu retorno com mil maternais 
estratagemas. Sua direção não consistia em muitas palavras. Freqüentemente era 
um afago paternal, uma palavra, a mesma palavra repetida muitas vezes, mas di
ta por ele, descia até o fundo do coração para ai levar o arrependimento, o amor 
de Deus, o desejo de tornar-se melhor. Quantos encontraram junto dele a paz, a 
confiança, a felicidade!

Ele era firme, sim, com toda certeza: todos nós teríamos tremido ao tim
bre de sua voz, sob um único olhar seu. Mas ele era, acima de tudo, BOM, com
passivo, era PAI... Ao fundar sua congregação quis criar uma família em que o 
chefe seria pai e os Irmãos mais idosos acompanhariam e protegeríam os mais 
novos. Sejamos, pois, todos sua família, seus filhos. Amor, respeito, serviço mú
tuo. Sigamos seus exemplos, inspiremo-nos em seus sentimentos, de alguma for
ma façamo-lo reviver no meio de nós.

2 - Dois oficiais tinham vindo visitar o túmulo de um ilustre comba
tente. Após alguns instantes entregues à emoção, eles puxam sua espada, pas
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sam-na e repassam-na silenciosamente sobre o mármore do túmulo, como que 
para adquirir o espírito militar do chefe que perderam. Imitemos esses homens 
guerreiros! Vamos ao túmulo de nosso venerado chefe, de nosso bom Pai. Façamos 
passar e repassar nosso espírito e nosso coração nas circunstâncias de sua vi
da, de seus sofrimentos e de sua morte para dali retirar alguma parcela de seu 
espírito e de seu coração. Aqui tudo nos fala dele e ele nos fala em tudo. Moramos 
na casa que ele construiu e que consideramos como seu grande relicário. Foi 
aqui que ele trabalhou tanto, fez tantas vigílias para o bem do Instituto. A sa
la de meditações foi a primeira capela provisória em que celebrou a missa de
sde que esta casa foi habitada. Foi também o primeiro quarto. Foi aí que, mais 
tarde, ele nos dava suas instruções durante o ano e principalmente nos retiros. 
Aí é que foi sacramentado e que nos dirigiu depois uma tão comovedora alo- 
cução.

Ele rezou, celebrou a missa e cantou os ofícios nesta capela que ele mes
mo construiu. Comeu neste refeitório, nesta grande sala. Andou nestas de
pendências, visitou os doentes na enfermaria. Passou por estes caminhos, cul
tivou esta terra, plantou estas árvores, instalou este cemitério em que tem seu 
túmulo. Mas, sobretudo, santificou este quarto em que morou durante 15 anos, 
que perfumou com suas virtudes, em que atendeu tantos Irmãos, deu inúmeros 
bons conselhos, fez tantas orações, escreveu tantas cartas, meditou sobre tan
tos assuntos, experimentou tantos sofrimentos e consolações, até o momento 
em que, por fim, exalou o último suspiro.

Com muita freqüência, repetimos a nós mesmos nesta casa paterna em 
que o Padre Champagnat e seus queridos filhos praticaram tantas virtudes: Se 
este bom Pai me visse, estivesse comigo, como faria eu aquilo que faço?... Se 
é para nós uma glória tê-lo tido por Pai, sejamos por nossa vez sua glória e sua 
coroa, consoante a expressão da Sagrada Escritura (Pr 17. 2; Ts 2, 19).

3 - Tomais o bom Deus por um tirano e vos convenceis que Ele nos deixou 
a confissão para tiranizar as pessoas? Ficai com o que vos aconselha vosso con
fessor, vosso superior. Poderia haver orgulho e temeridade em querer seguir o 
próprio sentimento. Cumpre desprezar essas dúvidas e temores. Essas inquie
tações, essas perplexidades arruinam a saúde e a piedade. A gente se sente satis
feito, a gente experimenta a alegria quando se está ao serviço de um bom senhor. 
E existe melhor Senhor que o bom Deus?!

(P. Champagnat, 5101.302, manuscrito, p. 6)

4 - Quem vive sem regra, vive como um diabinho. Quem vive de acor
do com uma regra, vive de acordo com Deus.

(P. Champagnat, 5101.302, manuscrito, p. 14)

5 - Nosso inimigo quer nos arrebatar o mérito das boas ações que Deus 
faz por nosso intermédio, fazendo com que nos atribuirmos falsamente a gló
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ria. É necessário desprezaresse mentiroso! (Conf. do P. Champagnat) 5101.302, 
retiro de 1828)

6 - A gente deixa o mundo pelo bom Deus e nossa salvação ingressan
do em religião e, em seguida, deixa-se o bom Deus por causa do mundo aban
donando a religião com o risco de perder-se.

(P. Champagnat, retiro de 1828, 5101.302)

7 - Um Deus vem a nós pelo caminho da humildade e da mortificação: 
Vamos a Ele pelo mesmo caminho. Contemplemos esse menino deitado numa 
manjedoura, privado de todo auxílio humano. Ele nos estende suas mãozinhas 
e nos convida a irmos a Ele para nos enriquecer de seus bens.

(P. Champagnat, conf. de 13 de dez. de 1828, 5101.302)

8 - E verdade dizer que este dia é o último deste ano, e amanhã o pri
meiro do ano seguinte. Da mesma forma, virá um dia em que será verdade di
zer: Este dia é o último dia da minha vida nesta terra, e amanhã será o primeiro 
de minha eternidade. E então poderei me alegrar ou me entristecer?

(P. Champagnat, conf. de 31 dez. de 1828, 5101.320)

9-0 orgulho é como goteira que cai sobre a trave-mestra e que, em pou
co tempo, a faz apodrecer e cair toda a casa. Em seguida eis a água sobre a 
construção inteira. É espantoso que a gente seja orgulhoso diante de um Deus 
tão humilde! ... Não importa quais sejam as virtudes de um religioso. Se este 
se deixa dominar pelo orgulho, em breve, não servirá para mais nada.

(P. Champagnat, 5101.320)

10-0 que mais nos custa realizar é precisamente aquilo que nos causa 
a maior satisfação, e um único exercício de piedade bem feito causa mais fe
licidade e consolo do que todos os prazeres do mundo podem proporcionar du
rante longos anos.

(P. Champagnat, 5101.320)

I 1 - Eu estarei inquieto até que todos os que se encontravam sob minha 
direção tenham sido julgados. Só então verei o Soberano Juiz voltar-se para 
mim.

(P. Champagnat, 5101.303, p. 55)

12-0 espírito do P. Champagnat é um espírito de humildade e de n 
breza, E preciso que cada congregação conserve o espírito de seu Fund;»< , t- 
ra realizar o bem que Deus se propôs ao inspirá-lo, do contrário, não a aben^ ,uá. 
Que poderemos esperar de um homem que perdeu o espírito?!

(5101.304, retiro de 1864, manuscrito, pp. 1560-61)
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13 - Vós sabeis o que se disse na Vida do P. Champagnat a respeito da virtu
de angélica. Ele dizia que o espírito imundo detesta esta casa e que não se atreve a 
entrar aqui, a menos que o procuremos e lhe abramos a porta. Muitos Irmãos expe
rimentaram as benéficas influências de sua permanência nesta solidão abençoada.

(5101.306, LVIII. 3, 5 de outubro de 1862)

14 - Silêncio, presença de Deus com toda a humildade para com Deus, 
para com o próximo, para conosco mesmos. Proceder como se o Superior e o P. 
Champagnat estivessem aí, testemunhando o que nós dizemos e fazemos. Não 
ousaria falar nem realizar ações inconvenientes.

(idem, L1X, 3. 12 de outubro de 1862)

15 - Chcgadados noviços e dos postulantes de St. Genis-Laval, em julho-agos- 
to de 1863:

/. Vós vindes satisfeitos e, da mesma forma, nós vos vemos chegar a esta 
casa construída pelo P. Champagnat, nosso venerado Fundador. Foi aqui que 
ele tanto trabalhou, tanto rezou e se desvelou pelo bem da Sociedade. Foi aqui, 
finalmente, que ele tanto sofreu e que morreu. Seu túmulo se encontra no ce
mitério da comunidade.

2 . Foi nesta sala que ele teve seu primeiro quarto na casa. Foi aqui a pri
meira capela provisória, depois daquela de madeira. Foi aqui que, mais tarde, 
ele nos dava suas instruções tão práticas durante o ano e sobretudo durante os 
retiros. Foi aqui, enfim, que foi sacramentado e que nos fez essa comovedora 
alocução que é seu testamento espiritual.

3 . Aqui tudo nos fala do P. Champagnat, tudo nos recorda esse bom Pai: 
as paredes, todos os tabiques de tijolo, os assoalhos nos dizem que ele foi ao 
mesmo tempo pedreiro, educador, marceneiro, e que punha a mão em tudo. 
Caminhou sobre estes assoalhos, percorreu estas repartições, rezou, cantou, 
confessou, celebrou a missa, distribuiu a comunhão nesta capela que ele con
struiu; trabalhou a terra, os jardins e pomares; aqui passeou, comeu no re
feitório, na sala; deu instruções aos noviços na sala do noviciado; cortou a ro
cha. Enfim, repousa no cemitério que ele próprio construiu. Vós comereis das 
frutas das árvores que ele plantou, vás morareis no local que ele escolheu, em 
que ele próprio morou.

4 . Vós estareis pois nesta casa como num grande relicário do P. Champagnat. 
Vós tratareis de vos impregnar completamente de seu espírito, imitar suas vir
tudes, de vos lembrardes de seus conselhos, suas instruções, numa palavra, de 
viver em Nossa Senhora de FHermitage (foi ele que assim a designou) como se 
esse bom Pai estivesse aqui convosco. Dessa forma, vós estareis aqui contentes 
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e felizes e disso tirareis um grande proveito para vosso progresso na perfeição 
religiosa. Vós ireis com amor a seu túmulo para pedir-lhe sua benção e supli
car que vos alcance a grande graça de vos mostrardes sempre seus dignos filhos.

(idem LXXX, manuscrito, p. 40)

16-
/. Digamo-nos com frequência: Se o P. Champagnat estivesse me vendo, 

eu faria isto? Falaria eu desta maneira? Permanecería aqui? Como me com
portaria durante a oração, as refeições, etc. ?

2. Lendo ou escutando a vida de São Francisco de Sales, Fundador das 
Irmãs da Visitação, e aquela do P. Champagnat, Fundador dos Irmãozinhos de 
Maria, que belíssima aproximação pode-se fazer! Não as negligenciemos. Â5 
duas Sociedades têm o mesmo espírito, quase as mesmas regras.

3. Lendo os escritos de São Francisco de Sales e as Instruções ou os avi
sos de nosso venerado Pai, honramos as relíquias de seu espírito, ou antes o 
Espírito de Deus que nos fala.

(idem XCI1, 29 de dezembro de 1863)

1 7 - O P. Champagnat quis que na oração nós rezássemos cada dia o 
“Miserere mei”.

(idem XCI1, 29 novembro 1863)

18 - Jesus vem a nós pela via da humildade e da obediência; é necessário 
tomar o mesmo caminho para ir a Ele.

(P. Champagnat, id. XC111, 2. 13 de dezembro de 1863)

A história, dizia o P. Champagnat. uma lista de mortos. Que sentimentos 
experimentamos nós ouvindo a narrativa daquilo que eles realizaram? Onde estão 
eles agora? Onde estaremos nós mesmos um dia? Que legado deixaremos para 
nossos Irmãos?

(ibidem, 5)

19 - Julguei que a leitura dos conselhos que o P. Champagnat dava aos 
habitantes de Lavalla por ocasião da colheita das frutas poderia vos interessar e 
ser-vos proveitosa (em sua Vida, primeira parte, cap. quinto, edição de 1989, p. 
45)... Ele falava dessa forma aos leigos, mas quando falava aos Irmãos, era mais 
severo (Ver o que se encontra na segunda parte, cap. 11, edição de 1989, p. 363).

(idem, CVII, 5, 31 de julho de 1864)

Conselhos do P. Champagnat aos habitantes de Lavalla na estação das fru
tas (Vida, idem). Ele cospe fora uma cereja que estava comendo (p. 25). Seus 
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conselhos aos Irmãos sobre a mortificação (Vida, p. 362s).
(idem, CLXXX, 1, 2 junho 1867)

20 - Silêncio respeitoso nacasado P. Champagnat, nosso venerado Fundador. 
Lá se encontram:

/. Seu quarto onde recebeu tantos postulantes, deu tantos conselhos aos 
Irmãos, onde escreveu tanto, rezou, sofreu, onde enfim faleceu.

2 . A enfermaria que Nosso Senhor visita com tanta frequência para estar 
se dar aos doentes, onde tantos Irmãos morreram santamente após longas e do
lorosas enfermidades aceitas com tanta paciência e edificação, e onde o P. 
Champagnat queria vir a morrer.

3 . O pátio, Nossa Senhora, São José, o caminho do cemitério terminan
do no grande passeio, por onde Nosso Senhor passa em procissão duas vezes 
por ano, por onde a estátua da Santíssima Virgem e carregada em triunfo no 
dia da Assunção.

A missa foi celebrada sucessivamente pelo P. Champagnat:
1 ) na pequena cabana de madeira:
2 ) na sala de meditação;
3 ) no quarto n. 1, do primeiro andar;
4 ) na capela atual.
(idem.. CXI, I, 2, 3, 4, 16 de outubro de 1864)

21 - O P. Champagnat tinha uma grande devoção a São Francisco Régis, 
como se vê em sua Vida. Deu-o como patrono secundário e fazia sua novena 
com piedade e confiança.

(idem, CXXV11I, 9, 11 de junho de 1865)

22 - Segunda-feira, Santo Inácio de Loiola, Fundador da Companhia de 
Jesus. Sua divisa era: “Tudo para a maior glória de Deus”. E o P. Champagnat 
acrescentava: E a honra da augusta Maria, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Os Padres Jesuítas e os Pequenos Irmãos de Maria são íntimos.

(idem CXXXI, 1,30 de julho de 1865)

23 -O que faziaestremeceros santos, acimade tudo, diziao P. Champagnat. 
era o medo do abuso das graças.

(idem CXLVI, 4, 11 de março de 1866)

24 - Nós temos nos escritos do P. Champagnat a instrução que serve de 
preliminar à Regra, manuscrita por ele do começo ao fim. A ordem vem de 
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Deus e conduz a Deus. Aquele que vive de acordo com a Regra, vive segundo 
Deus. É o caminho, a escada do céu.

(idem CLV1, 4, 28 de outubro de 1866)

25 - Esta casa foi benta por Dom de Pins, arcebispo de Amasie e 
Administrador da diocese de Lião, construída sob sua inspiração e, em parte, 
por seus donativos. Foi o P. Champagnat que a fundou, que a habitou e santi
ficou por seus santos Sacrifícios, suas orações, seus trabalhos e seus sofri
mentos, como também todos os bons Irmãos que aqui viveram com ele e de
pois dele, muitos dos quais repousam ao seu lado no cemitério como num gran
de relicário.

(idem CLVII, 4, I I de novembro de 1866)

26 - Um Irmão viu, sobre a mesa desse Padre Marista, o Combate Espiritual, 
o Livro de Ouro, o Pense bem nisso: livros usados no Instituto desde o início, 
e que o P. Champagnat recomendava muito.

(idem CLXXXII, 4, 28 de julho de 1867)

27 - Se o jovem Irmão que retinha dinheiro e havia comprado livros sem 
licença tivesse vindo em pessoa confessar sua falta e entregar tais objetos ao 
P. Champagnat teria sido mandado embora? Não, porque tal atitude teria sido 
a prova de sua emenda. (Vida, edição de 1989, p. 352)

(idem CLXXXVI, 4, 22 de setembro de 1867)

28 - O P. Champagnat contava que seu tio rezava todos os dias um pai- 
nosso e uma ave-maria pelas pessoas mal-avisadas, isto é, que não sabem cum
prir suas obrigações e, pouco a pouco, se prejudicam, e aplicava isso a certos 
Irmãos que não sabem aproveitar bem das coisas e não cuidam da mobília.

(idem CLXXXIX, 2,13 de outubro de 1867)

29 - Quinta-feira, São José Calasans, fundador das Escolas Pias, em 
Roma. Sua vida tem muitas semelhanças com a do P. Champagnat. Seu zelo 
pela instrução das crianças desde a infância; a finalidade de sua congregação, 
que é de educar cristãmente as crianças, ensinar-lhes a ler e escrever; os fa
vores que recebeu da Santíssima Virgem, etc. estabelecem uma grande se
melhança entre os dois Fundadores.

(idem CCXIII, 1, 23 de agosto de 1868)

30 - Pode-se dizer que 1'Hermitage é, agora, o começo e o fim, isto é, 
que os postulantes vêm aqui para iniciar sua vida religiosa, e que os idosos aqui 
vêm para se preparar a bem terminar sua carreira por uma feliz e santa morte. 
Dessa maneira o P. Champagnat considerava os primogênitos e os benjamins.

(idem CCXIV, 4. 13 de setembro de 1868)
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31 - Sabeis o que diz a Perfeição Cristã de Rodríguez (3 P. ITr. C. 32) e 
o que diz o P. Champagnat (Vida, 1989, p. 313) desses Irmãos desconhecidos, 
dedicados aos trabalhos mais humildes da comunidade, ocultos aos olhos do 
mundo e que, por suas orações e virtudes, fazem prosperar as escolas, ter bom 
êxito os missionários, etc.

(id. CCXVI1, 6, 18 de outubro 1868)

32 - Feliz o Irmão que pratica corretamente o que está escrito na Coleção 
das setenças, avisos, instruções do P. Champagnat! Leva uma vida santa e edi
ficante; torna outras pessoas felizes neste mundo e se prepara uma felicidade 
eterna no céu.

(id. CCXV1II, 4, 20 de dezembro de 1868)

33 - O P. Champagnat dizia: Este pensamento. Deus me vê, é suficiente 
para expulsar o demônio e afastar as tentações. E o Cura d’Ars: Com este pen
samento, Deus me vê! não pecaremos nunca. Sirvamo-nos dele para caminhar 
generosa e constantemente no caminho da virtude.

(id. CCXIX, 6,10 de janeiro de 1869)

34 - Aquele que comete um pecado venial, que falta a seus deveres e per
turba a ordem da casa nos causa um mal maior que aquele que nos poderíam 
causar os Prussianos e a revolução. Aquele que se encontra em estado de graça 
não tem nada a temer. O amigo de Deus é sempre feliz (P. Champagnat).

(id. CCL1II, 3, 4 de setembro de 1870)

35 - O P. Champagnat dizia que se conhece os doentes principalmente no 
refeitório. Não é um bom sinal quando não se está doente só para os exercícios 
de piedade. Ademais, o que resolve meia hora e até uma hora a mais na cama?

(id. CCLIX, 4, 27 de novembro de 1870)

36 - Podemos considerar-nos como a Santíssima Virgem, nas dependên
cias do templo, uma vez que nossa capela faz parte da casa e que, segundo a ex
pressão do P. Champagnat, dormimos debaixo do mesmo teto com Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

(id. CCLXXV. 2, 19 de novembro de 1871)

37 - Faz 52 anos, eu me encontrava no quarto do P. Champagnat com o 
Irmão Luís e os outros Irmãos, para a oração da última hora do ano e a primei
ra hora do ano seguinte. Quando o relógio de seu quarto (o mesmo que serve pa
ra as aulas) tocou meia-noite, o Padre exclamou: “Adeus, ano de 1819! Adeus, 
para sempre!”. A impressão que essas palavras me causaram ainda perdura. (Cf. 
Avisos, Lições e Sentenças, ed. de 1868, p. 128).

(id. CCLXXVIII. 1. 31 de dezembro de 1871)
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38 - “Observe bem a Regra - dizia o P. Champagnat a um Irmão. Instrua 
com zelo seus alunos nos mistérios e nas verdades da religião, porque são essas 
duas coisas que lhe darão maior consolo na hora da morte” (cf. Vida, 1989, p. 
227). “Pense unicamente naquilo que está fazendo no momento ou naquilo que, 
na hora da morte, desejaria ter feito” - dizia ele a um outro (ibidem). “Meu ami
go - afirmava a um Irmão jovem - o que mais o penaliza hoje, fará um dia sua 
maior consolação!” (Vida, 1989, p. 264).

(ibidem, 3)

39 - Vós escutasses pela leitura da Vida do P. Champagnat aquilo que ele 
diz de um diretor que não faz observar a Regra (Vida, 1989, p. 411). Vedes que 
não se deve então regatear com a Regra nem com o dever, e que ele não hesita
va em punir, nem mesmo em mandar embora quando fosse necessário, apesar 
de precisar de candidatos, mas ele os queria bons.

(id. CCLXXX, 3, 21 de janeiro de 1872)

40 - O P. Champagnat dizia (Vida, 1989, p. 414): “O Irmão Diretor que 
exige o silêncio, estimula os estudos, que exige de cada um a execução cuida
dosa e dedicada de seu trabalho, está contribuindo diariamente para evitar uma 
infinidade de pecados, está preservando os Irmãos de uma multidão de perigos 
e de tentações, prestando-lhes assim o mais assinalado favor”.

(id. CCXCI1I, 5. 9 de junho de 1872)

41 - P. Chapuis, nosso capelão, ... falou-me diversas vezes de sua simpa
tia pelos Irmãos e pela Sociedade. Gostava especialmente de CHermitage por 
causa do P. Champagnat, cuja casa lhe recordava a memória e por quem tinha 
grande veneração.

(id. CCCI, 2, 1.° de setembro de 1872)

42 - Oh! que gostaria que pudéssemos compreender direitinho essa dou
trina da penitência regular, diária, quase imperceptível, mas grandemente me
ritória aos olhos de Deus, como no-lo diz o P. Champagnat (Instrução prelimi
nar na Introdução à Regra de 1837).

(id. CCCXII1, 2, 9 de fevereiro de 1873)

43 - O P. Champagnat, nosso venerado Fundador, colocou entre os prin
cipais meios de perfeição: Passar bem o tempo do recreio, e ele quis que nós o 
recordássemos cada vez que fizéssemos o exercício da culpa. Durante as férias 
os recreios são longos.

(id. CCCXLVII, 5, 30 de agosto de 1874)

44 - Antes de morrer, o bom Padre garantiu-nos que não nos esquecería e 
que empregaria em favor da Sociedade todo o crédito que pudesse ter no céu.
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Vede! quando ele morreu éramos aproximadamente 200 e tínhamos 43 casas; 
hoje temos 445 (475 em 28 de dezembro) e somos perto de 3.000. Faz 34 anos 
que nosso querido e venerado Fundador morreu.

(id. CCCLV1, 4, 22 de novembro de 1874)

45 - Tenho a confiança, dizia nosso venerado Fundador, que Maria não 
deixará perecer nenhum daqueles que perseverarem até à morte na sua vocação. 
A experiência está aí. Todos os Irmãos falecidos no Instituto partiram deste mun
do nas mais cristãs disposições, e diversos com sinais visíveis de predestinação. 
Além disso, a devoção à Santíssima Virgem parecia-lhe um excelente sinal de 
vocação.

(id. CCCLVII, 3, 29 de novembro de 1874)

46 -
I . Segunda-feira: São Vicente de Paulo, nosso padroeiro do mês. Que ma

ravilhoso modelo de piedade, regularidade, caridade, humildade! Quando a gen
te compara sua vida com a do P. Champagnat, que belíssimos traços de se
melhança encontramos aí!

2 . Nascem de pais que ganham sua vida com o trabalho; um toma conta 
das ovelhas, outro cria cordeiros. Os dois cultivam uma grande devoção à Santíssima 
Virgem e instruem as crianças.

3 . São Vicente fez grande bem em Clichy, em Châtillon por sua caridade, 
suas pregações, sua afabilidade e suas outras virtudes. O P. Champagnat fez o 
mesmo em LavaIIa.

4 . Foi confessando um doente, que São Vicente reconheceu as necessida
des das pessoas do campo e fundou uma congregação para instruí-las. Foi con
fessando um Jovem, que o P. Champagnat decidiu começar sem demora seu proje
to de fundar uma congregação de Irmãos Professores.

5 . As ocupações de um e outro na sua comunidade, seus trabalhos, suas 
angustias, seus sofrimentos, suas instruções, seus conselhos foram quase idên
ticos. Mesma maneira de governar, de corrigir, de encorajar, de conduzir os re
ligiosos.

6 . Por fim, consideremos sua conduta tão regular, tão edificante quando 
de sua última doença e de sua morte, há dois séculos de distância, chegados à 
mesma hora (4h da manhã) enquanto a comunidade se encontrava na capela. E 
eles continuam fazendo o bem através de seus religiosos.

(id. CCCLXV1II, 18 julho 1875)
47 - Nosso querido e venerado Fundador também nos pregou sempre, 
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através das palavras e dos exemplos, a necessidade e a importância da oração. 
Antes de empreender essa obra de providencia e de zelo que somos chamados a 
continuar, a consolidar e a propagar, dizia com frequência ao bom Deus: “Meu 
Deus, se não é vossa vontade que eu empreenda esta obra, tirai-a de meu pen
samento, tirai-me os meios”. E após sua fundação: “Meu Deus, sustentai esta 
pequena obra e fazei-a prosperar, se ela está nos desígnios de vossa divina Providência; 
mas se for apenas uma obra puramente humana, destrui-a, dissolvei-a, que ela 
pereça, até para minha confusão. Quantas vezes nos disse e repetiu essas pala
vras do Salmo 126: “Nisi Dominus aedificaverit domum...". “Se o Senhor não 
constrói a casa, em vão labutam os seus construtores. Se o Senhor não guarda a 
cidade, em vão vigiam os guardas". Voltava com freqüência sobre isso para nos 
encorajar a nunca contarmos conosco, nem com nossas esforços, mas apoiar- 
nos unicamente no socorro e na proteção daquele que opera tudo em todos. Com 
que sentimentos e emoção palpável recitava todos os dias, ao fazer a oração, o 
Páter e a Ave, para a Sociedade e para todos os Irmãos que trabalhavam nos esta
belecimentos! Como éramos felizes em assistir todos à oração, à meditação que 
fazia em voz alta! Como seu tom era piedoso, seus sentimentos simples, afe
tuosos, naturais! Como era bonito vê-lo ao altar durante a Santa Missa! Com 
que gravidade nobre e respeitosa realizava as cerimônias! Como todo seu exte
rior era modesto e recolhido! Como inspirava à piedade!

(Alocução aos Capitulares, 5101.308, pp. 1042-1043)

48 - Certo dia falava-se ao P. Champagnat dos defeitos de um jovem Irmão. 
“Para mim, esse Irmão tem um grande mérito - respondeu. Desde que ingres
sou na Sociedade, ele nunca me pediu, nem sequer uma vez, para visitar seus 
pais”, (id. p. 1073; 5101.310. p. 80 (28-29).

49 - Um dia o P. Champagnat diz a um Irmão Diretor: “Você não se queixa 
do Irmão que lhe dei?”. - “Não, não meu Padre! Estamos em paz”. - “Mas os 
outros não podiam com ele”. - “Eu conheço seu caráter e só exijo dele aquilo 
que é absolutamente necessário, sem discutir por bagatelas” (1821).

(5101.310, manuscrito, p. 74)

50 - O P. Champagnat dizia certo dia: "Eu poderia ficar muito tranqüilo nu
ma pequena paróquia, em lugar de estar continuamente sobrecarregado pelo go
verno da Sociedade, mas a glória de Deus e a salvação das almas pedem de mim 
esse trabalho. Da mesma forma, eu poderia ter permanecido na minha família, tra
balhando sem tanto cansaço, sem tantas preocupações e viagens que o governo e 
a direção dos Irmãos exigem, mas Deus o quer assim, e eu estou contente”.

(idem, p. 77.

51 - Um Irmão Diretor dava mostras de grande repugnância em retornar 
a seu estabelecimento por causa de alguns desgostos que lá experimentara. O P.
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Champagnat, vendo o que esse Irmão poderia realizar lá, e encontrando também 
dificuldades em substituí-lo, não quis, entretanto ordenar-lhe imperiosamente 
que retornasse: Pedia-lhe bondade que se comprometesse a continuar suas funções 
nesse posto; chegava até a tomar o tom de familiaridade dizendo-lhe: “Vamos! 
se você consentir em retornar a São Sinforiano d’ Oz., eu lhe darei um santinho”.

(idem, pp. 85-86)

52 - Certo dia o P. Champagnat dizia que um Irmão Diretor tendo-lhe 
escrito nestes termos: “Meu Pai, eu não sei mandar bem”, concluira que havia 
naquele estabelecimento Irmãos que não sabiam obedecer.

(idem, pp. 103-104)

53 - O P. Champagnat dizia que os Padres haurem no sacrifício da Missa 
as forças de que precisam para aguentar as fadigas de seu ministério.

(idem, p. 113)

54 - Certo dia um Irmão dizia ao P. Champagnat que tinha alguma apreen
são pelo futuro, porque havia muitas más línguas e que nos poderíam caluniar. 
O bom Padre respondeu-lhe: “Meu Irmão, não tenha medo da calúnia, tenha mui
to medo, porém, da maledicência” - querendo fazer-lhe compreender que não 
temos nada a temer quando o mal que se diz de nós é falso, mas que temos tu
do a temer se damos lugar à maledicência, por mau comportamento.

(idem, p. 195)

55 - O P. Champagnat repetia com certa freqüência estas palavras de Santo 
Agostinho: “Senhor, fazei que eu vos conheça e que eu me conheça: que eu vos 
conheça para vos amar e que eu me conheça para me desprezar”.

(idem, p. 249)

56 - O P. Champagnat nasceu numa quinta-feira, festa da Ascensão e dia 
consagrado, no ano, a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento; morreu 

num sábado, na vigília de Pentecostes, dia consagrado, no ano, à Santíssima 
Virgem. A vida inteira ele teve uma grande devoção a Jesus e a Maria.

(idem, p. 291)

57 - Certo dia, falava-se ao P. Champagnat de um Irmão que. tendo aban
donado seu estado de vida para retornar ao mundo, tornara-se bastante rico. 
“Falta saber - respondeu ele - se será também rico quando entrar no paraíso”, 
(idem, p. 307)

58 - O P. Champagnat repetia muitas vezes, na preparação imediata da 
meditação, estas palavras de Nosso Senhor: “Onde dois ou três estiverem reu
nidos em meu nome, ali estou eu no meio deles” (Mt 18, 20), e acrescentava: 
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“Sim, Senhor, é verdadeiramente em vosso nome que nós estamos reunidos; é 
por causa de vós que nós abandonamos nosso lugar de descanso, para vir rezar. 
Vos estais, portanto, verdadeira e especialmente no meio de nós, de uma ma
neira particular, para nos atender”.

(idem, p. 397)

59 - Jamais o P. Champagnat levou os Irmãos de 1’ Hermitage a Valfleury 
(igreja dedicada à Santíssima Virgem, peregrinação célebre). Tampouco os deixou 
ir em comunidade. Quando nós éramos meia dúzia em Lavalla, ele nos levou 
uma vez sobre a montanha vizinha e nos fez tomar leite. Quando éramos ape
nas uns 50 em l’Hermitage, conduziu-nos duas ou três vezes ao Pilat. Depois, 
os passeios das férias, após o retiro, limitaram-se a Lavalla aonde a comunida
de ia cantar a Salve Regina na igreja, com a licença do senhor Vigário.

(idem, p. 547).

Ir. CONON

V. J. M. J. St. Genis Lavai, 16 de março de 1886.
Meu Reverendo Irmão Superior:

Reli com muita atenção a Vida de nosso venerado Pai Champagnat, escri
ta pelo Irmão João Batista. Para responder à vossa Circular de 2 de fevereiro úl
timo, que endereçastes a todos os Irmãos e particularmente aos antigos que conhe
ceram nosso venerado Fundador, posso dizer que o Irmão João Batista conhe
ceu muito bem nosso bem-amado Fundador. Tudo quanto escreveu dele é exa
to. O retrato que faz de sua pessoa, da maneira como celebrava a santa missa, 
como oficiava no altar, na capela, na Salve Regina de manhã, é exato. Isso pos
so dizer por tê-lo visto eu mesmo.

As palavras que cita do Padre, em grande parte ouvidas por mim, são exa
tas; são admiravelmente fiéis; são de tal maneira bem conservadas que parecem 
textuais, principalmente as que se encontram registradas no capítulo 2.° sobre 
seu espírito de fé, no capítulo 3.° sobre sua confiança em Deus, acerca de sua 
insistência em formar os Irmãos à piedade, à devoção à Santíssima Virgem. 
Lendo-o, parece-me ver e ouvir o Padre que nos falava.

O Padre tinha um estilo próprio: não falava simplesmente para proferir 
frases, como bem o demonstram suas homílias. Era simples, fácil, digno, mes
mo nobre, e de voz forte; estava convencido daquilo que dizia. A gente o escu
tava com atenção respeitosa, com avidez que não se cansa de escutá-lo; as pes
soas se sentiam tocadas e penetradas pelo que dizia.

Eu posso acrescentar que as palavras ditas em diferentes circunstâncias 
pelo P. Champagnat e relatadas pelo Irmão João Batista, estão de acordo com 
aquilo que ouvi dos antigos que eu conheci, com quem eu conversei. Conheci 
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os Irmãos Boaventura e Estêvão: eram meus mestres no noviciado; o Ir. Luís 
que aos domingos e festas nos dava uma instrução sobre os ofícios do dia, so
bre as cerimônias da Igreja e nos dava uma aula de civilidade; os Irmãos Lourenço, 
Damião, Estanislau, sacristão e confidente particular do Padre; os Irmãos Policarpo, 
que me tinha dado aula quando eu era pequeno. Ambrosimo. Remi, com quem 
morei em Digoin, em St. Mauríce; Gabriel com quem fiquei em Thoisey, em 
Grand Lemps; Mateus, em Prontonas; José, João José, Marceiino, Arsênio, Cassíano, 
Pedro, Hipóito, Benedito, Atanásio, Apolinário, Teófilo, Maria, Alexandre, Luís 
Bernardino, Alexis. Vicente, Elói. Estes últimos morreram faz poucos anos.

Os Irmãos que ainda vivem e que conviveram com o P. Champagnat po
dem dizer o mesmo. Assim os Irmãos Xavier, Maria Jobim, Silvestre, Maria 
Lino, Eutímio, Modesto, Avito, Justo, Malaquias, Maria Estanislau, Basin, Bertino, 
Carton, Castulo, Crisógono, Daciano, etc. aceitaram e ainda aceitam, como vin
do do P. Champagnat, tudo aquilo que o Irmão João Batista escreveu. Também 
os Irmãos Superiores; Francisco, Luís Maria, depois Ir. Nestor fizeram questão 
de recordar em todas as circunstâncias, principalmente nos retiros anuais, os en
sinamentos de nosso venerado Pai, e todos os Irmãos os consideram como vin
dos dele. O que vós acreditastes dever fazer vós mesmo, meu Reverendo Irmão.

Entretanto, eu diria que as coisas extraordinárias, como favores do céu, 
não foram publicados, e a gente os manteve em segredo. Por exemplo, o fato re
latado na página 116, 2o volume, não está completo, o maravilhoso foi omitido 
(trata-se do “Lembrai-vos” na neve, em Chaperie.) Ouvi dizer que quando o 
Padre e o Irmão Estanístau, no dia seguinte, depois de terem saído da casa on
de haviam sido muito bem recebidos, dirigindo-se rumo ao campanário para ir 
à missa, a certa distância, voltaram-se para rever a casa que os tinha abrigado e 
não mais a viram e que depois, falando ao Sr. Cura de Tarentaise sobre tal casa, 
o Sr. Cura lhes disse que não havia nenhuma casa no local por eles indicado. 
Isso foi silenciado por espírito de modéstia próprio do P. Champagnat. O mes
mo motivo teria levado a manter em segredo favores obtidos pela veneração das 
relíquias de São Prisciliano, em l’Hermitage, desde 1845. Ainda o mesmo mo
tivo levaria a manter silêncio sobre a exumação do corpo de um jovem Irmão 
que foi encontrado perfeitamente conservado no pequeno cemitério onde fora 
enterrado havia 15 anos. O Irmão Pedro disse-mo em 1852. enquanto me mos
trava o lugar onde se tinha encontrado esse corpo. Acrescentou que a gente conhe
cia esse jovem Irmão e que era considerado santo, mas que não se queria fazer 
alarde. O atual Irmão Tito tem conhecimento desse fato.

Aqui seria o momento de dizer que diversos de nossos Irmãos deixaram 
uma recordação de bem-aventurados, bem como quase todos os Irmãos faleci
dos na Congregação, mas, para não despertar a atenção pública, não se falava 
disso. Entretanto, direi que o Irmão Vicente me garantiu, um ou dois anos antes 
de sua morte, que obtivera, por intercessão do Irmão Arsênio, vários favores 
quando se encontrava em Lavalla, pois era a ele que se dirigia em suas dificul
dades.
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Se esses Irmãos foram santos, vulgarmente falando, sem querer antecipar- 
se sobre as decisões da Santa Igreja, para cujos Irmãos não se quer aliás pedi- 
las, é certo que aquele que os formou, que lhes deu seu espírito, seu estilo de vi
da, devia ser um santo. Por outra, o P. Champagnat sempre foi considerado co
mo santo e santo de santidade heróica. De fato, que heroísmo em todas as vir
tudes não lhe foi preciso para começar, quase sem recursos, sua comunidade, 
por tê-la fundado de 1817 até 1840, pelo espaço de 23 anos, de maneira tão pro
fundamente religiosa e tão robusta que se desenvolveu, apesar dos empecilhos, 
de maneira admirável: o dedo de Deus está lá. Deus, que se serviu dele para tal 
obra, encheu-o de seu espírito: com toda a certeza era um santo. Por ocasião de 
sua morte, a comunidade compunha-se de 3 a 400 Irmãos (meu número de or
dem é 247). Hoje compõe-se de 3.600 Irmãos.

Em 1840, logo após o retiro anual, os Irmãos foram em procissão ao ce
mitério, recitando o terço; colocamo-nos em filas compactas de cada lado, e o 
Reverendo Irmão Superior, Irmão Francisco, de pé junto ao túmulo do Padre, 
leu pausadamente o Testamento Espiritual de nosso venerado Fundador, todos 
os assistentes estando religiosamente recolhidos. A seguir, nos pusemos nova
mente em procissão: os cantores divididos em dois coros, à distancia de uns 50 
passos, unidos aos demais Irmãos, cantaram alternadamente Salve Regina, Ave 
maris stella, Inviolata. Essa massa de vozes, repetidas pelos ecos do vale, pro
duzia um efeito admirável, mas que não perturbava o recolhimento. Assim, en
tramos na capela. Fez-se o mesmo nos anos seguintes. Foi dessa forma que se 
conservou viva a lembrança do venerado Fundador.

Não sei, meu Reverendo Irmão, se posso falar aqui daquilo que me diz res
peito. Ingressei no noviciado a 6 de fevereiro de 1839. Via freqüentemente o Padre 
Superior na capela, na Salve Regina, na meditação; celebrava admiravelmente a 
Missa da comunidade. No refeitório, comia com os Padres Matricon e Besson, nu
ma pequena mesa quadrada, posta a alguns passos daquela dos Irmãos; a essa me
sa aceitava, algumas vezes, algum padre estranho. Fazia-se a leitura durante as re
feições. A estante do leitor situava-se contra a parede que ladeia o riacho. O Irmão 
Francisco estava postado junto da parede e retomava a leitura quando houvesse 
necessidade; o Irmão Luís Maria encontrava-se defronte. Por vezes, o Padre cor
rigia o leitor, fazia-o descer da estante e, algumas vezes, punha-o de joelhos, mas 
isso acontecia raramente: era para corrigir os jovens distraídos. Freqüentemente 
o Padre perguntava acerca da leitura, de tarde, especialmente no fim da ceia. O 
Irmão Colombano tinha o privilégio de ser interrogado com freqüência. (Não sei 
se desejava isso). O Padre aprovava, completava ou assinalava o que não estava 
correto na resposta, ou acrescentava algumas reflexões sobre o assunto da leitu
ra. Recordo-me que uma vez ele pediu ao Irmão Francisco Xavier que fizera uma 
parte de seus estudos no Seminário Maior, como fora povoada a América, antes 
que fosse descoberta por Cristóvão Colombo. O Padre aprovou sua resposta e acre
scentou-lhe algumas reflexões de que não me recordo.

Noutras oportunidades perguntava a tal Irmão onde ele estava, o que fa

1 19



zia a tal hora. O Padre sabia que não se observara o silêncio ou que não se tinha 
trabalhado. Ele sublinhava a falta num tom mais ou menos severo, mas pater
nal, fazendo uma advertência ou dando uma penitência ordinariamente bem re
cebida pelo faltoso, com o agrado de todos os Irmãos, e não se era tentado a 
atrair sobre si tais reprimendas.

O Padre estava atento a tudo: num relance de olhos observava o que se 
passava, assinalava-o se fosse o caso, como fez comigo, nestes dois casos que 
seguem. Certa manhã, após o café, não sobrara sopa para todos os cozinheiros. 
O chefe, Irmão Bertino, disse-me que apanhasse um pouco de pão e me prepa
rasse uma sopa. Procuro o pão e corto-o bem fino para colocá-lo na minha escu- 
dela. Nesse momento passa o Padre e diz-me: “Meu Irmão, que está fazendo?”. 
Digo-lhe que não havia bastante sopa, e que eu me preparava uma. “Eh! - dis
se, mostrando-me outro pão cortado - esse não é bom?”. Apressei-me a abaste
cer minha escudela com o pão já cortado e mais grosso, como havia sido corta
do para a comunidade, e não tive vontade de repetir.

Noutro dia, estando eu a tirar a escuma do caldo, passa o Padre. Num re
lance de olhos nota onde está o caldo. “Você retira a gordura?” - diz-me ele. 
“Meu Padre, ainda aparece escuma”. “Vamos!” -diz-me ele à meia voz. Compreendo 
que devo deixar de retirar a escuma e de retrucar. Fi-lo imediatamente: Na rea
lidade, o caldo estava suficientemente escumado.

Outra ocorrência. No dia seguinte de uma forte chuva, chegando ao jogo 
de bochas, encontramos o saco que as continha totalmente molhado e sujo de 
terra. No fim do recreio colocamos as bochas dentro de casa, e eu desci com o 
saco para lavá-lo no riacho. Este estava alto e corria com toda a força. Agito o 
saco durante alguns minutos, mas ele me escapa, a corrente o leva embora. Corro 
atrás, mas não consigo enxergá-lo. Após um momento de busca inútil, subo, vou 
ter com o Padre dizendo-lhe: “Meu Reverendo Padre, venho pedir-lhe uma pe
nitência”.- “E por quê?". Conto-lhe como havia encontrado o saco das bochas e 
acrescentei que achei bem lavá-lo no riacho, mas que me escapou ao lavá-lo. 
“Você o procurou mais abaixo, debaixo da casa?”. Após ter-lhe dito que já esti
vera ali e que não pudera encontrá-lo, diz-me ele: “A penitência não restituirá o 
saco. Você se colocará de joelhos durante o “Benedícite”. Foi o que fiz.

Para mim, o venerado Padre foi muito bom, como sem dúvida o era para 
todos. Confiou-me ao Irmão Boaventura que me conhecera quanto eu era bem 
jovem e que, com freqüência, me atendia em particular. Em conseqüência de um 
resfriado que me atingira enquanto fazia o serviço no refeitório, fui obrigado a 
me recolher ao leito da enfermaria durante alguns dias. Quando retornei, o Irmão 
Estanislau, que vinha com freqüência ver os doentes, perguntou-me um dia se 
gostaria de ir me encontrar com o Ir. Policarpo, em Perreux, e trabalhar na co
zinha. O Ir. Policarpo havia-me dado aula em Ampuis, e foi graças à sua boa ca
tequese e aos cuidados de meus pais que eu me entregara à prática do bem e que 
me tornara religioso. Respondí ao Irmão Estanislau que não podia dar-me notí
cia que me causasse maior prazer. “Não diga nada - disse-me - dentro de alguns 
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dias o bom Padre vai enviá-lo a Perreux”, local para o qual eu iria de fato no dia 
de São João Batista. Fui acompanhado até Valbenoite. O Ir. José, cozinheiro dos 
Padres, recebeu-me muito bem. Conhecera-me quando eu era bem jovem. Deu- 
me uma boa cama. No dia seguinte fez-me tomar um bom café e partir para 
Perreux. Passei ali dias felizes até as férias, com os Irmãos Policarpo e Agape. 
Estou convencido de que ficaram satisfeitos comigo, e eu bem contente com 
eles. Ali, fazendo os trabalhos da pequena cozinha, eu devorava os livros da bi
blioteca, em parte doados pelo P. Moine, vigário, falecido há pouco.

Eis outra atenção do venerado Fundador para comigo, atenção que, sem 
dúvida, dispensava a todos os jovens Irmãos. Após o retiro de 1839, fui nomea
do para lecionar no primário de Thoissey (Ain), tendo o Irmão Gabriel por Diretor. 
Também ele era de Ampuis. Eu conhecia seus pais, e eles também me conhe
ciam. Entrou na comunidade por volta dos 13 anos. Havia passado em St.-Paul- 
3-Châteaux para ficar isento do serviço militar. Estaria então com 23 ou 24 anos. 
Eu tinha 18. Era professor muito competente, grandemente dedicado, lecionava 
de modo perfeito. Com isso ajudava-me a dar boas aulas. O Sr. Reybert, Inspetor 
no Ain, que passou em seguida para o Ródano, após uma longa inspeção na esco
la de Thoissey, expressou-lhe grande satisfação e alta estima pela casa em que 
lecionava, bem como pelo progresso de seus alunos, estima essa que externou 
alto e bom som ao Comitê do Departamento, à subprefeitura de Trévoux, como 
nós o soubemos mais tarde. Fui, pois, formado por esse hábil mestre e dei bem 
minhas aulas com carga plena e difícil. Quando as férias de 1840 chegaram, eu 
estava esgotado, uma vez que nós nos alojávamos em São Didier, tomávamos 
ali nossas refeições e íamos lecionar em Thoissey. Foi ali que recebemos a notí
cia do falecimento de querido Fundador, em junho de 1840. O Sr. Ducret, vigá
rio, celebrou a missa no dia seguinte pelo descanso de sua alma: Era segunda- 
feira da oitava do Corpo de Deus. Sentimo-nos profundamente entristecidos, 
mas resignados, e continuamos nossa vida de regularidade e dedicação.

Meu Reverendo Irmão Superior, podemos dizer que Deus serviu-se de nos
so venerado Padre como de um bom e fiel servidor para formar nossa numero
sa Sociedade de modestos e dedicados mestres da juventude, inteiramente sub
missos aos Pastores da Igreja. Tinha o espírito de Deus para esta grande obra 
tão necessária para os nossos tempos, e todos os Irmãos tinham por ele a mais 
alta estima.

Recordo-me que na confissão ele nos incentivava à virtude, ao amor de 
Deus, de N.S.Jesus Cristo, à confiança na Santíssima Virgem com tanta suavi
dade e energia que nos sentíamos compenetrados quando saíamos de junto de
le. Acrescentarei que a fundação de nossa Congregação, seu estabelecimento, 
seu desenvolvimento, os benefícios que Deus derramou sobre ela, devem ser 
atribuídos, acredito eu, à santidade de nosso venerado Pai, à sua prudência, jus
tiça, temperança, às suas virtudes morais, que poderiamos dizer heróicas.

Meu Reverendo Irmão, termino esta longa carta expressando-vos a alegria 
que todos nós experimentamos pelas diligências que vós empreendestes para al
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cançar a beatificação de nosso Querido Fundador, o P. Champagnat. Está mais 
do que na hora de conseguir as informações usuais para essas Causas: os Irmãos 
que viveram com ele tornam-se pouco numerosos.

Espero que essa Causa terá bom êxito. Para todos os Irmãos será uma gran
de alegria, uma grande consolação e um poderoso incentivo compenetrar-se dos 
ensinamentos de nosso venerado Fundador e de pô-los em prática nestes infaus
tos tempos que atravessamos, em que são incentivados a desleixar a boa cate
quese, em decorrência das numerosas disciplinas que devem ensinar.

Meu Reverendo Irmão Superior, apresento-vos meu profundo respeito, 
sentindo-me inteiramente dedicado e obedientíssimo servidor.

Irmão Conon.

N.B.: Irmão Conon (Antônio GERMAIN), nascido em Ampuis em 1821, 
não pôde ser testemunha no processo ordinário, porque seu falecimento ocor
reu em St. Genis, a 23 de junho de 1886.

Ir. TEÓFILO

Sempre ouvi e vi venerar o Servo de Deus como um santo por todos os 
antigos que o haviam conhecido e por todos os demais Irmãos. E hoje, em toda 
a Congregação, a devoção ao Venerável cresceu de tal maneira que todos os 
Irmãos gostam de invocá-lo e sentem uma espécie de necessidade disso em suas 
precisões. Essa confiança, justificada pelos numerosos favores alcançados, cres
ce a cada dia.

As novenas feitas em honra do Servo de Deus em favor das pessoas doen
tes se multiplicam cada vez mais.

Naquilo que me concerne pessoalmente, devo dizer que, antes de ingres
sar na congregação, cultivava, sem dar-me conta, uma tal idéia da grande santi
dade do Venerável, que FHermitage me parecia-me um local consagrado pela 
santidade, e estava persuadido de que os que ali moravam eram santos. Para me 
provar citavam-me fatos da vida do Venerável, referentes às provações a que sub
metia seus Irmãos. Quantas vezes foi-me dito: “Você deverá retirar da cloaca 
um terneiro morto".

Essa idéia de FHermitage, longe de diminuir, quando fui admitido ao no
viciado, a 1 1 de setembro de 1886, só aumentou, sobretudo à vista de nossos 
primeiros Irmãos. Se os discípulos revelam tão grande santidade, que santidade 
não deverá ter atingido aquele que foi seu mestre!

Essa reflexão que acontecia em mim inconscientemente era lógica, uma 
vez que deduzida naturalmente daquilo que via.

Com efeito, quando se via um Irmão Francisco tão unido a Deus, tão ex
tasiado enquanto ia à comunhão ou dela retornava e até durante os ofícios divi
nos; um Irmão Luís Maria tão convencido das grandes verdades, tão repleto de 
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zelo pela perfeição de seus Irmãos; um Irmão João Batista tão repleto do espí
rito de Deus, e todos esses Irmãos tão exercitados nas virtudes de humildade, 
zelo, dedicação, temor do pecado, etc. poder-se-ia ter outra idéia do Venerável, 
senão a de que era um grande santo?!

“Quando vim a Lavalla, em 1866 - disse-me a Reverenda Madre, Irmã 
Beatriz, Superiora Geral das Irmãs da Santa Infância - minha imaginação de 
criança ficou vivamente impressionada por tudo quanto ouvia dizer do Padre 
Champagnat. Eu gostava de escutar as pessoas que tinham conhecido o bom 
Padre; falavam de sua santidade com tanta admiração, com uma convicção tão 
perfeita, que eu, não conhecendo as regras canônicas, ficava admirado que não 
fosse invocado!”.

Um pai disse-me, certo dia, com os olhos cheios de lágrimas: “Não con
sigo dizer o que experimento quando penso que um santo, o P. Champagnat, con
duziu-me pela mão”.

O que ainda atraía minha atenção quando se falava do Padre, era o santo 
orgulho com que os seus contemporâneos não deixavam de acrescentar: "Lembro- 
me dele. Conheci-o. Falei com ele. Meus pais iam freqüentemente pedir seus 
conselhos, etc.”.

“No dia de minha entrada em religião - diz a Irmã Eustáquia da Santa 
Infância - um velho dizia-me: “Conheci o P. Champagnat. Ah! era um homem 
pensativo, grave, bem tranquilo. Era piedoso como um anjo. Não é de admirar 
que tenha fundado uma comunidade. Tinha todas as qualidades para isso".

O Irmão João Estêvão contou-me que, estando a passear, encontrou um 
bom velhinho que se achegou a ele, dizendo-lhe: "O senhor é de 1’Hermitage - 
e dizendo isso grossas lágrimas lhe corriam pelas faces. - “Por acaso 1’Hermitage 
lhe recorda alguma triste lembrança?” - perguntou-lhe o Irmão. - “Oh! não, pe
lo contrário, gostava tanto de ir à cape Ia para vero bom e santo Padre Champagnat”. 
E não parava de elogiar o Venerável.

O mesmo Irmão narra também que um certo velhinho, vindo a 1’Hermitage, 
ao ver o busto do Venerável, tirou o chapéu, fez um grande sinal-da-cruz e dis
se: “Oh! eis o santo Padre Champagnat!”.

Todas as vezes que falava a minha sobrinha, Angélica Séjoubard, do Venerável 
Servo de Deus, ela dizia: “O que se conta na vida do P. Champagnat. não é na
da em comparação do que se poderia ter dito. Ah! se se tivesse começado mais 
cedo essas pesquisas, como se teria encontrado coisas que ficaram perdidas pe
la morte daqueles que haviam conhecido o bom Padre!".

Para completar, devo acrescentar que, com frequência, pessoas vêm pe
dir-me para fazer uma novena em honra do Venerável para confiar-lhe situações 
delicadas e difíceis. Em Lavalla existe o costume de confiar-lhe dificuldades que 
parecem intransponíveis, e a experiência provou que essa confiança que se tem 
no Venerável Servo de Deus não é vã.

As Religiosas de São José de Lavalla asseguraram-me que as Irmãs mais 
antigas que viviam no tempo do Venerável lhes falavam freqüentemente dele.
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Elas o consideravam como um grande santo.
O caro Irmão Sindulfo, entrado em religião em 1’Hermitage em 1874, 

viveu perto de 30 anos em 1’Hermitage com 17 discípulos do Venerável. Disse- 
me que podia garantir que nunca ouvira esses Irmãos antigos criticar a menor 
ação do Venerável Fundador. Não falavam dele senão com grande respeito. 
Eles o amavam e estimavam tanto que nem conseguiam expressá-lo. Sua lem
brança os enternecia até às lágrimas. Quando viam alguma coisa que merecia 
repreensão, exclamavam: “Oh! se Champagnat estivesse aí, como ficaria sen
tido!”. Quase todos os dias iam visitar o túmulo do Venerável, e quando se tra
tou de transferir o cemitério; eles protestaram, já que era enorme o desejo de
les de repousarem ao lado do Fundador. Falavam dele como de um São Francisco 
Régis.

O reverendo Irmão Francisco em particular, freqüentemente se recomen
dava à sua interçessão e nos exortava a fazer o mesmo. Gostava de servir-se dos 
livros que lhe tinham pertencido. Era seu parecer que o P. Champagnat não deixa
ra de ser o Superior da comunidade, e se surgissem algumas dificuldades, dizia 
invariavelmente: “O P. Champagnat dará um jeito nisso, uma vez que se en
contra junto do bom Deus e da Santíssima Virgem”.

O bom Irmão Sindulfo acrescenta que foi colocado como chefe da al
faiataria, em 1879, e que esse trabalho o pôs em contato com 20 a 25 pessoas 
de fora ocupadas nisso. Diversas delas haviam conhecido o Venerável. Ora, 
constatou que essas pessoas, como os Irmãos antigos, consideravam o Venerável 
Champagnat como um grande santo.

O sobrinho do Venerável dizia-lhe: “Meu tio era de fato um homem ex
traordinário. Guardo seu relógio, como se fosse a relíquia de um santo. Não o 
trocarei nem mesmo por uma fortuna. Esse homem tornou-se um dos bons cris
tãos de Izieux. Deixou a seus quatro filhos uma pequena fortuna, fruto de seus 
trabalhos e de suas economias, e o pequeno relógio foi a parte grandemente 
apreciada e muito cobiçada da herança.

Eis outros testemunhos prestados por algumas daquelas pessoas que o 
bom Irmão conheceu.

A viúva Galley, de Lavalla, falecida faz dois anos, dissera-lhe diversas 
vezes que, chegando em Lavalla, o P. Champagnat declarara uma guerra im
piedosa à dança e a outros abusos. Conseguiu acabar com as danças e os en- 
contrinhos de mulheres tagarelas que vão costurar ou tricotar na rua, em com
panhia das vizinhas.

Ainda hoje, algumas pessoas de Lavalla, formadas nessa escola com os 
ensinamentos de suas mães, ficam em casa e dizem, notando os grupinhos tu
multuosos de fora: “Se o P. Champagnat estivesse aqui, as coisas mudariam 
depressa”.

A viúva Despinasse dizia: “Só pensar no P. Champagnat nos levava a 
evitar muitas faltas, porque nós não queríamos causar-lhe desgosto”.

A senhora Moulin-Jayet garantiu-me que fora preparada para a Primeira 
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Comunhão pelo P. Champagnat. Pertence ao número daquelas pessoas de que 
se fala na Vida do Venerável e que, por medo de faltar ao Catecismo, chega
vam muito antes da hora matinal indicada. “Eu me mandara confeccionar, diz 
ela, um par de polainas, a fim de atravessar a neve, pois eu morava a uma ho
ra de distância da igreja. Sempre chegava demasiado cedo para participar do 
Catecismo do P. Champagnat e conservo desse padre santo uma inesquecível 
lembrança. Foi meu conselheiro e também de minha família. Foi em casa de 
meus país, em nossa cozinha que ele vinha, acompanhado de dois jovens Irmãos 
e de um professor, para instruir as crianças da aldeia e formar seus Irmãos. 
Apesar do reboliço que isso provocava, meus pais ficavam muito felizes por 
prestar esse serviço ao senhor Cura que consideravam como um santo. Quanto 
mais a gente se aproximava dele, mais o tinha em consideração; jamais outro 
padre me impressionou como o P. Champagnat”.

O Sr. Ginot, antigo prefeito de Lavalla, dizia: “Esse Sr. Champagnat é 
admirável em seus empreendimentos: quando refletiu e consultou seus chefes, 
nada é capaz de detê-lo, nem a falta de braço, nem a falta de dinheiro, nem a 
ameaça dos maus, nem mesmo os gracejos de seus confrades. Ele vai sempre 
em frente. Que santo teimoso!”.

O Reverendo Irmão Francisco repetia aos Irmãos que não tinham uma 
postura muito respeitosa durante a oração: “Oh! se o P. Champagnat os tives
se visto nessa postura, logo ele que mantinha uma compostura tão digna, me
smo quando estava cansado. Eu lhes garanto que ele os tiraria dessa negli
gencia”.

O Sr. Linossier, pedreiro, que trabalhava com o Venerável na construção 
de 1’Hermitage, por diversas vezes me disse que o P. Champagnat não queria 
nem sequer que a gente lhe falasse dos acontecimentos iminentes, ameaçado
res. “Não temos nada a temer - exclamava ele. Os maus só farão o que Deus 
lhes permitir. Mais do que nunca, sejamos fiéis a nossos compromissos, vocês 
como bons cristãos, e nós como bons religiosos; com isso, trabalhemos e con
struamos”. O Sr. Linossier acrescentava: “Para mim é fácil constatar, pelo silên
cio e recolhimento do P. Champagnat que, mesmo trabalhando, mantinha-se 
unido a Deus” .

O Sr. Lyonnet declarava: “Eu era o único a saber que o P. Champagnat 
sofria complicações dos rins, mal que o acometeu no confessionário de Lavalla.

Nada entristecia tanto o P. Champagnat como as faltas contra a santa vir
tude. A exclusão imediata aguardava os culpados. Nesse pormenor, o Venerável 
era sem piedade e verdadeiramente terrível. Os Irmãos mais antigos que rara
mente tocavam nesse assunto, declararam-se incapazes de externar suas im
pressões.

Visitava com freqüência os locais de trabalho para verificar se •> i e 
aproveitava bem de tudo. Nessa ocasião multiplicava os conselhos e as luocs. 
Fazia remendar a roupa velha que destinava aos pobres, porque sabia qi nui- 
tos indigentes não tomariam essa precaução.
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Sr. Francisco MAZELIER

O respeitável Sr. Champagnat era um padre santo. Coroou sua vida pro
fundamente generosa, muito sacerdotal por uma santa morte, mas, às vezes, há 
imperfeições nos santos. Era tido por alguns como alguém que não mantém a 
palavra. O Sr. Douíllet, superior do pensionato de Ia Côte, censurava-o disso. O 
Sr. Colin também me dizia que essa censura era feita ao Sr. Champagnat. Eu ti
ve a oportunidade de queixar-me de que ele era pouco exato no cumprimento da 
condição que eu pusera para que os Irmãos que ele me enviava, a fim de isentá- 
los da incorporação militar em Saint-Paul até que conseguissem o brevê... Certo 
dia, o Sr. Champagnat em pessoa me dizia: “Censuram-me de nem sempre man
ter minha palavra. Eu prometo e depois, se não posso mais...”. Eu compreendia 
por essas palavras que não havia malícia, mas, que talvez ele não ligasse muito 
a isso.

(1853.01.18, AFM 43.115)

Padre TERRAILLON

Vi o Sr. Champagnat diversas vezes. Falei-lhe de vosso (P. Chanut) negó
cio com o mais vivo interesse. Constato que o próprio Sr. Superior Iho reco
mendou, mas parece que não ganharemos nada nem um nem outro. Ele se tor
na cada vez mais suscetível a tudo quanto se refere aos seus Irmãos. Parece re
cear a influencia dos padres da Sociedade sobre ele. O que há de seguro, meu 
caro amigo, é que ele só responde negativamente a tudo aquilo que pedimos, sob 
pretexto de impossibilidade...

(Carta ao Sr. Chanut, 04 de fevereiro de 1939)

SR. GERY

Eu apenas passei em St. Etienne na última vez que visitei acidade. Entretanto, 
tive oportunidade de conversar um instante com o Superior dos Irmãos que pa
ra ali se dirigira vindo de St. Chamond, a fim de tratar do estabelecimentos de 
seus bons Irmãos numa comuna adjacente à cidade de St. Etienne, a pedido do 
Sr. Prefeito. Esse Superior parece-me modesto, bem intencionado e muito pie
doso. Não sei muito bem porque eu tinha melhor conceito de sua prudência e 
piedade que de seu talento. Pode ser que ele não seja menos adequado para di
rigir a excelente obra que a Providência lhe confiou: O Espírito de Deus sopra 
onde quer e, ademais, pode-se ter o recurso dos bons conselhos de outrora.

(Carta ao Sr. Mazelier, 30 novembro 1835)

O Sr. Champagnat que organizou e dirige este estabelecimento (dos Irmãos
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da 1’Hermitage) é efetivamente um sacerdote de grande virtude e de muito ze
lo. Ignoro qual seja a sua capacidade em geral. Entretanto, sua vitória sobre os 
obstáculos de todo o tipo para fundar sua obra, seu sucesso, apesar das contra
dições de seus confrades e de seus superiores, me convencem de que não lhe fal
ta cabeça, e até tem grande capacidade para governar sua comunidade. E, aliás, 
a opinião geral...

(Informações dadas por um padre ao Sr. Géry, que as transmitiu ao Sr. 
Mazelier, a 22 de dezembro de 1935)

SR. PETIT

Por diversas vezes ouvi contar por minha avó, Senhora Lagíer, a seguin
te história, que recordava de sua mãe, Senhora Perrochia.

Essa família que morava numa propriedade situada no lugarejo chamado 
Le Coin, prefeitura de São Martínho, em Coailleux, com freqüência ajudava o 
P. Champagnat. De mais a mais este teria ido estabelecer-se no “Coin” por oca
sião das escaramuças da revolução de 1830. Ele sofria bastante dores de estô
mago, e minha avó, para acalmar-lhe as dores, fazia-o ingerir um líqüido de sua 
fabricação, à base de marmelo, conhecido na região sob o nome de “água de 
marmelo”. O P. Champagnat dizia-lhe com freqüência: “Senhora Perrochia, se 
meu estômago pudesse falar vos diria: “coin-coin” para vos agradecer!”.

Essa pitada de humor, numa época antes severa, impressionava, e a lem
brança se transmitiu na minha família.

(Depoimento do Sr. Petit, 25 de setembro de 1963)

Tradução: Ir. João J. Sagin. Província de Santa Catarina.
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