
novembro 2000 n.16

FMS

CADERNOS 
MARISTAS

estudos 
documentos

CASA GENERAL1Z1A ERATELLI MARIST1 CP. 10.250 00144 ROMA



Expediente da versão impressa (original em Português)

Editor/ Organizador: Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole, Paul Sester- FMS

Cadernos Maristas:
Os Cadernos Maristas objetivam a divulgação de documentos e pesquisas sobre as origens, 
espiritualidade, desenvolvimento e expansão do Instituto Marista no mundo. Aborda 
estudos sobre a Sociedade de Maria, personalidades históricas e temas que caracterizam a 
atuação apostólica dos Irmãos Maristas. A produção do conteúdo é colaborativa de vários 
autores. Impresso em quatro línguas: espanhol, francês, inglês e português.

Contato:
Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole
Piazzale Marcelino Champagnat, 2 - 00144, Roma - Itália
Tel. (+39) 06 54 5171 / E-mail: comunica@fms.it / www.champagnat.org

Diagramação e impressão:
Tipografia Città Nuova delia P.A.M.O.M.
Largo Cristina di Svezia, 17 - 00165, Roma - Itália

Expediente da versão digital

Coordenação: Diretoria de Comunicação da Casa Generalizia / Comissão do Patrimônio 
Espiritual Marista / Memorial Marista. A versão digital é um fac-símile da obra original 
impressa, que foi digitalizada, tratada e catalogada por Maria Palicz (CRB9 PR-202207/P), 
no Memorial Marista, em Curitiba - Brasil. E-mail: memorial@marista.org.br / 
www.memorialmarista.org.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

C121 Cadernos Maristas: informações, estudos, documentos. -- n. 16 (nov.2000) - Roma: 
Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole, 2000. 
184 p. : il. ; 24 cm

Anual.
Editorial: Casa Generalizia dei Fratelli Maristi delle Scuole / Paul Sester
Versão digital em português: <https://champagnat.org/pt/biblioteca/cadernos- 
maristas/>
ISSN 1122-7109

1. Irmãos Maristas - História. 2. Espiritualidade. 3. Patrimônio cultural. I. Fratelli 
Maristi delle Scuole.

CDD-200

mailto:comunica@fms.it
http://www.champagnat.org
mailto:memorial@marista.org.br
http://www.memorialmarista.org.br
https://champagnat.org/pt/biblioteca/cadernos-maristas/


Cadernos Maristas N ° 16

1



2



Sumario

Ir. Paul SESTER 
Marcelino Champagnat, Educador.....  5

Ir. André LANFREY 
A Circular sobre o Espírito de fé............................................................. 21

Ir. André LANFREY
Uma obra fundamental esquecida: O Manual da sólida piedade (1855). 51

Ir. Paul SESTER 
Irmão Francisco: Retiro de 1826................ 85

DOCUMENTOS

Irnião Francisco: Fatos da vida relativos aos Irmãos 113

3



4



Marcelino Champagnat, 
Educador

Ir. Paul Sester 
Antigo Arquivista (Roma), Oullins, França 

Tradutor: Irmão Oscar Mombach (Gelásio)

Refletindo sobre a obra e a personalidade de Marcelino Champagnat. 
comparado com outros fundadores de congregações religiosas ensinantes, 
coloca-se um questionamento: Como se explica que ele foi tão bem suce
dido no seu empreendimento? Esse questionamento não tem nada de origi
nal e, talvez, tenha ele surpreendido vossa mente, fosse apenas à vista de 
nossa atual situação que deixa patente certo afrouxamento do entusiasmo 
primitivo. Em todo caso, já em meados do século passado Padres Maristas 
se questionaram sobre o mesmo assunto.

1 - O PROBLEMA

l.l - COMO SE COLOCA:

O Padre Maítrepierre, um dos primeiros Padres Maristas, que fez pesqui
sas sobre as origens da Sociedade de Maria, dizia: “O Padre Champagnat 
tinha realmente tudo o que era preciso humanamente para impedir o bom 
êxito de seu empreendimento.”1 Da mesma forma, o Pe. Terraillon que 
conheceu bem Marcelino Champagnat a quem assessorou durante 14 meses 
em LHermitage — de agosto de 1825 à Festa de Todos os Santos, 1826, fez 
a seguinte ponderação: “O Pe. Champagnat reuniu Irmãos para formá-los e 
ele desconhecia o que lhes ensinava. Ensinava-lhes a ler e ele não sabia ler; 
a escrever, e ele não sabia, ao escrever, observar as regras da gramática.”2

Era esse o conceito que Champagnat tinha entre o clero de sua redon
deza. O vigário de Marlhes, M. Allirot, certo dia disse ao Irmão Luiz: “Seu 
superior é homem sem experiência, sem capacidade, sem inteligência.”5

1 OME. doc 157 <537), p. 363
- Id. doc. 162 (707). p. 396
5 Ir. João Batista. VIDA ed 1989, p. 91
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Aliás não lhe escondiam o que dele pensavam. O Pe. Mayet, outro 
Padre Marista do começo, relata que alguém teria dito ao Pe. Champagnat: 
“Como quer o senhor que aprovem seus Irmãos? O senhor é seu profes
sor e, portanto, supostamente mais instruído que eles e suas cartas nem 
sequer são francesas.”4

1.2. OS DADOS DO PROBLEMA EM NÍVEL DAS PESSOAS.

Por outro lado, se no que se refere ao instrumento, isto é, sua própria 
pessoa, as chances de sucesso eram bem poucas, não eram mais consis
tentes por parte do material disponível, quer dizer, os jovens que vinham 
chegando. Os primeiros que vieram, tanto a Lavalla primeiro e a Notre- 
Dame de L’Hermitage depois, dá na vista que eles não possuíam, salvo 
raras exceções, a bagagem intelectual que os destinava de imediato ao 
magistério. O primeiro, Jean-Marie Granjon, confessava ele mesmo ao Pe.

4 OME doc. 157 (537) p. 367
Carla ao Rei. 28.01.1834, LMC, vol. 1 doc. 34. p........

Sabemos com efeito, que durante sua idade escolar, ele não frequen
tou a escola porque tinha raiva do professor, e apenas começou os estu
dos aos 15 anos de idade, quando havia decidido tornar-se padre. Ele 
mesmo confessa, numa carta ao Rei Luiz Felipe, não ter conseguido “saber 
ler e escrever senão com inúmeras dificuldades, por falta de professores 
competentes.”

E é justamente ele que se mete na cabeça fundar uma congregação 
de professores.

O que surpreende é que ele teve êxito, mesmo além do que se pode
ría esperar, além do que ele mesmo esperava de seu empreendimento. 
“Um repentino sucesso, em poucos anos, justificou minhas conjeturas e 
superou minhas esperanças”’’, escreveu na mesma carta. O sucesso é tanto 
mais notável porquanto outros padres, na mesma época, tentaram seme
lhante empreendimento e não conseguiram levá-lo mais longe, embora n< 
plano da cultura intelectual fossem mais bem dotados. Penso em M-Douillet 
de La Côte-Saint-André, em M. Rouchon, vigário de Valbenoite, em M. 
Mazellier, em Saint-Paul-TroisChâteaux. O próprio M. Querbes, em Vourles, 
não conheceu o rápido progresso de que se beneficiou Notre-Dame de 
LHermitage.
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Marcelino Champagnat, Educador

Champagnat, logo no primeiro contato, que não sabia ler. O quarto Irmão, 
Antoine Couturier, é-nos apresentado como “um jovem bom e piedoso, 
mas sem qualquer instrução”.6 O Irmão João Batista, biógrafo de M. 
Champagnat, observa, à maneira de desculpa, que “os jovens que então 
(1826) estavam na casa, vinham das montanhas e, na maioria, não sabiam 
ler nem escrever”7. O registro das entradas, iniciado em 1822, corrobora 
essa opinião, assinalando quase em cada nome: “não sabendo ler nem 
escrever”, ou “sabendo ler e escrever pouco”.

6 Vida, 1989, p. 60
7 id. p. 139
8 id. p. 132
9 id. p. 75

E essa gente que o Fundador, após uma formação de, muitas vezes, 
menos de um ano, no qual passavam, aliás, longas horas em trabalhos 
manuais, mandava dar aula nas vilas da redondeza. M. Courveille, que se 
ocupou, por mais de um ano, com a formação dos jovens para ajudar a 
M. Champagnat, repreendia-o “por receber demasiado facilmente todo tipo 
de candidatos, cuja maioria se retiravam, depois de causar grandes despe
sas à casa, e por não formar suficientemente os Irmãos à piedade e às 
virtudes de seu estado, por ocupá-los demais em trabalhos manuais, por 
negligenciar sua instrução, enfim, por ser demasiado indulgente e, por isto 
mesmo, permitir o afrouxamento da disciplina e da regularidade”.8 Embora 
algumas dessas advertências sejam injustificadas, não há dúvida de que, 
no que se refere à formação de futuros professores, revelam uma reali
dade que se tratará de corrigir positivamente, primeiro, contratando profes
sor experimentado no ensino, depois com os cursos de férias.

Contudo, apesar dessa deficiência intelectual, mister se faz concor
dar que, desde o começo, os Irmãos tiveram sucesso. O Irmão João Batista, 
após relatar como M. Champagnat formava os Irmãos para a catequese, 
concluiu: “Em pouco tempo houve vários Irmãos que foram bons cate- 
quistas e colheram resultados positivos neste ministério, além de suas 
expectativas.”9 O mesmo autor atesta, relativamente ao Irmão João Maria, 
que, no fim de um ano, “era razoavelmente formado e possuía notável 
zelo e dedicação”; era capaz de substituir o professor, contratado para 
manter a escola de Lavalla, enquanto formava os Irmãos para o ensino, 
sem que o bom andamento da escola e o aprendizado dos alunos nada 
sofressem com essa troca. Também na escola de Marlhes “quando chega
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ram, os Irmãos encontraram os alunos em profunda ignorância e, apenas 
um ano após, a maioria deles sabia ler, escrever e calcular e, o que é mais 
valioso, sabiam de cor as quatro partes do catecismo.”10 E mais: os alunos 
dessa escola eram tão bem formados que impressionaram o prefeito de 
Saint-Sauveur, M. Colomb de Gaste que solicitou professores assim para 
sua escola comunal.

2.1 - EDUCAR MAIS DO QUE INSTRUIR.

Impõe-se, antes de mais nada, levar em consideração que M. Champagnat 
jamais pretendeu formar professores eruditos. O que ele queria era formar 
educadores. Segundo seu biógrafo, ele se manifestou bem claramente neste 
particular. - Dizia: "Se fosse apenas para ensinar ciências humanas aos 
jovens, não havería necessidade de Irmãos, porque os professores leigos 
cumpriríam essa tarefa. Se pretendéssemos apenas ministrar a instrução 
religiosa, nos limitaríamos a ser simples catequistas, reuniriamos as crianças 
uma hora por dia para transmitir-lhes as verdades cristãs. Nosso objetivo 
é mais abrangente. Queremos educar as crianças, isto é, instruí-las sobre 
seus deveres e ensinar-lhes a cumpri-los, infundir-lhes o espírito e os senti
mentos do cristianismo, os hábitos religiosos e as virtudes do cristão e do 
bom cidadão. Para tanto, é preciso que sejamos educadores, vivamos no 
meio das crianças e que elas fiquem o mais tempo possível conosco.”12

Certamente isso supõe, de qualquer forma, começar por ensinar a ler 
e escrever, assim como noções de ciências, e para formar bons cidadãos, 
saber se comportar na sociedade. Mas essas bases devem permitir cons-

10 id. p. 80
11 id. p. 504
12 id. p. 498

2 - A SOLUÇÃO

É, pois, oportuno perguntar-se por qual prodígio o pároco de Lavalla 
soube formar, em tão pouco tempo, jovens do campo, intelectualmente 
mal e mal “desbastados”, para fazer deles professores que "se distingui- 
ram todos por seu empenho na instrução cristã das crianças e com talen
to extraordinário para formá-los à virtude”.11 A esse problema é que eu 
vou esforçar-me para responder daqui por diante.
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Marcelino Champagnat, Educador

truir o edifício, não substituí-lo, porque não passam de meios. O fim é 
garantir sua salvação, o que exige, é verdade, que tenham certas convicções 
e certos hábitos de vida que supõem uma cultura que não se adquire e se 
mantém senão pelo ensino. Esse ensino M. Champagnat não se omitiu para 
transmiti-lo a seus discípulos, mas não por eruditas exposições teóricas, 
mas pela prática e o exemplo, vivendo com eles. Dizer que o exemplo era 
ponto forte do método educativo de M. Champagnat nada tem de exage
rado, por certo. Os testemunhos que temos dos primeiros Irmãos o assi
nalam com admiração. Ordenando ou propondo algo, ele estava na primei
ra linha dos executores. A comunidade dos Irmãos mal tinha dois anos de 
existência e ele deixa as comodidades do presbitério para juntar-se a ela 
com todo seu desconforto. Em se tratando de melhorar, ampliar ou cons
truir sua moradia, com as próprias mãos por falta de recursos, lá está ele 
chefiando os operários.

Evidentemente, para fazer isso, ser capaz de dar sempre o bom exem
plo e dispor a turma para acompanhá-lo, precisava ter as qualidades pesso
ais que nem sempre são partilhadas igualmente. Em consequência, a solução 
do problema reside principalmente na personalidade de M. Champagnat, 
na sua solidez pode-se dizer, no seu “caráter feliz" de que fala o Irmão 
João Batista, no dom de si aos outros c, finalmente, no seu amor a Deus. 
Esses quatro aspectos devem ser destacados à luz dos dados que nos forne
ce a história de sua vida.

2.2 - A SOLIDEZ DE SUA PERSONALIDADE.

O termo “solidez” como é entendido aqui, designa, a um tempo, seu 
discernimento seguro e sua coragem para empreender sem hesitação, nem 
receio. Ele se enquadra naquelas personalidades fortes, perto de quem a 
gente s nte-se em segurança, e com quem não custa acertar o passo, vendo- 
o caminhar em terreno firme, numa direção sem sombras nem desvios. 
Não demora em dar provas, mostrando que não tem medo de tomar decisões 
que, em seguida, tem a coragem de executar sem hesitação. Jovem ainda, 
achou seu professor pouco respeitoso com a pessoa do aluno, incapaz de 
educar de acordo com sua maneira de entender essa tarefa e, pois, deci
de peremptoriamente abandonar sua classe. Exatamente em que nível ele 
parou? Até onde a família e sua curiosidade pessoal foram remediando a 
falta de conhecimentos elementares, isto a sua biografia não conta. Sempre 
é verdade que seu pai, homem instruído e, outrora, comerciante de teci
dos, ensinou a seus filhos uma porção de coisas, sobretudo o meio de 
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fazer render o dinheiro com a criação de animais domésticos. Marcelino, 
sem recuar diante de nada, seguiu os ensinamentos do pai, lançando-se 
num pequeno comércio de cordeiros. Mas quando compreendeu que Deus 
o queria padre, decidiu seguir esse apelo, custasse embora sua empresa, 
preparando-se para isso sem demora, apesar dos obstáculos com que lhe 
acenaram. E, quando a ocasião se apresentou, pelo projeto de fundação 
da Sociedade de Maria, de a ela juntar o ramo de Irmãos catequistas, encam
pou o acordo de seus companheiros desnorteados, depois sem tardar, logo 
que a possibilidade se apresentou, sua segurança e coragem o lançaram 
na aventura que prosseguiu, contra tempestades e marés, enfrentando 
horas sombrias em que tudo parecia conspirar contra ele. Quando a sua 
obra esteve em perigo e os Irmãos apreensivos sobre seu futuro, ele os 
anima e lhes pede que nada temam, pronto a partilhar com eles todos os 
dissabores até o último naco de pão.13 A mesma tranquilidade o faz enfren
tar as ameaças surgidas com a revolução de 18.30: "Não tenham medo, 
temos Maria para nos defender”, escreveu ele ao Irmão Antoine!11 Resumindo, 
sua tenacidade lhe garante o triunfo sobre tantos fatos dessa natureza, com 
seu jeito e sua confiança na Providência...

13 Cf. Cartas doc.30 p.«2
D id. doc.16 p.53

Cf. Vida. Ia parte, cap. 16

No que se refere à mudança na maneira de soletrar as consoantes e 
a adoção das meias de pano, põe em evidência seu tino pedagógico. Contra 
a vontade dos Irmãos, o Fundador lhes impõe seu método que acha o mais 
eficaz e faz com que o aceitem, por uma certa encenação em que se reve
la seu método de convencer por meio de uma aplicação concreta.1’ Não 
se encontra nele o que se poderia chamar teoria da educação, mas, sim, 
princípios práticos, inspirados no bom senso, pontos-de-vista sobre as 
situações emergentes que provam discernimento perspicaz e seguro. Com 
efeito, possui a segurança de apreciação que o faz entrever rapidamente a 
solução certa do problema do momento, que, sem demora, põe em práti
ca.

Marcelino Champagnat deixou o seminário com três certezas: a juven
tude é esquecida quanto à educação cristã; somente religiosos educado
res podem eficazmente sanar esta lacuna; ele sente que é encarregado por 
seus companheiros de suscitar tais mestres. “E desde o primeiro dia em 
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Marcelino Champagnat, Educador

que esteve em Lavalla, relata-nos o Irmão João Batista, ocupou-se da 
fundação (de uma sociedade) dos Irmãos.”16 Admitamos como Pe. Bourdin1 , 
que a expressão “desde o primeiro dia” não se deve tomar ao pé da letra, 
mas em sentido mais amplo, podendo significar até mais dias. Champagnat 
veio a Lavalla no dia 15 de agosto; a 6 de outubro encontra-se com Jean 
Marie Granjon; a 28 do mesmo mês, atendeu o jovem Montagne, depois 
volta a se encontrar com Granjon para engajá-lo a tornar-se o primeiro 
membro da Congregação. No começo de novembro faz o mesmo convite 
a João Batista Audras. Desde então trata-se de achar uma casa, comprá-la 
e mobiliá-la com o estrito necessário e, seis semanas após os pôde insta
lar nessa casa. Durante esse tempo, seus colegas de seminário, que haviam 
projetado fundar a Sociedade de Maria, vinham matutando sobre seu proje
to, enquanto aguardavam um evento favorável para concretizá-lo. M. 
Champagnat, achando que sua parcela era mais urgente, provoca a ocasião, 
porque seu temperamento era assim: tomada a decisão, não se pode adiar 
sua execução. Aliás, no caso em foco, ele teria menos desculpas, porquan
to estava de posse do meio: seu jeito de reunir homens.

2.3. UM “CARÁTER INVEJÁVEL”.

() IrmãoJoão Batista esboça seu perfil moral com estas poucas pala
vras: “Sob formas um tanto rudes e um exterior que manifestava algo de 
severo, ocultava caráter invejável. Tinha espírito de retidão, discernimen
to seguro e profundo, coração bom e sensível, sentimentos nobres e eleva
dos. Era de caráter alegre, expansivo, franco, firme, corajoso, ardoroso, 
constante e equânime.” E, algumas linhas abaixo, o mesmo autor enfati
za: “Ao temperamento alegre, expansivo, acessível, obsequioso e conci
liador é que o Pe. Champagnat deveu, em grande parte, o êxito no santo 
ministério sacerdotal e na fundação do Instituto. As maneiras simples e 
afáveis, a franqueza e os sinais de bondade que lhe transpareciam no 
semblante atraíam-lhe os corações...18 A repetição dos qualificativos alegre, 
expansivo, são mais notáveis, porquanto são encontrados no capítulo 4.2, 
1.- parte: “temperamento alegre, franco, expansivo, semblante simples, 
risonho, bom e nobre ao mesmo tempo...”19 Unidos à nobreza, ã serieda
de de conduta, esses traços denotam uma personalidade que se impõe

16 Vida, Ia parte, p. .39
1 Origines Maristes Extraits = OME. doe. 166

Vida. 2 a parte, pp. 251 - 252
19 Vida. Ia parte, p 38
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logo ao primeiro encontro. Se o respeito e a reserva mantinham a distân
cia à primeira vista, bastavam alguns instantes de contato com ele para 
que tais sentimentos se esvaíssem, substituídos cada vez mais profunda
mente pela confiança e pelo amor. No seminário menor, tímido nos primei
ros dias e meio encabulado com seu caminhar de colono, cedo participou 
da turma do barulho, na qual, como é fácil imaginar, dada sua tendência 
a liderar, provavelmente não era o último. Em 1812 compromete-se a “evitar 
as más companhias” e pede ao Senhor que lhe dê a virtude da humilda
de que, dentro do contexto, lhe parece mais um retraimento perante os 
colegas. Com efeito, nos anos subsequentes, além do orgulho, ésua tendên
cia a falar demais que procura corrigir. “Não falarei ... sem necessidade, 
cuidarei, nos recreios, de não me expandir em palavras... combater a male
dicência, não alardear vantagens pessoais; ser mais recolhido e menos 
dispersivo.20 Se lhe custava escrever, como é prova o número restrito de 
suas cartas e escritos, pelo contrário sentia-se mais à vontade na fala, 
menos exigente para corrigir a linguagem.

Essa facilidade em falar vem reforçar a influência que exercia sobre 
aqueles com quem privava. Os depoimentos dos Irmãos revelam que ela 
era enorme. “Era firme, por certo, refere um deles, o Ir. Francisco, nós 
teríamos todos tremido ao ouvi-lo, ou a um só olhar seu, ... mas era sobre
tudo bom, compassivo; era pai. Uma palavra, a mesma palavra repetida 
com frequência dita por ele, calava bem no fundo do coração..."21 Basta 
recordar o episódio da eleição pela qual M. Courveille pretendia tomar o 
lugar de superior, vencendo a M. Champagnat. Por dois escrutínios, apesar 
da intervenção sem disfarce do primeiro, este “tinha conseguido quase 
todos os sufrágios"22 Não foi menos significativa a reação dos Irmãos quan
do, depois de sua doença, apareceu na sala da comunidade “É nosso bom 
pai” exclamaram, burlando a seriedade da culpa que estavam fazendo e a 
M. Courveille que a presidia.23 Impõe-se também relembrar este outro fato, 
havido durante a última doença de Marcelino Champagnat, que prova a 
profunda afeição que ele conquistara da parte dos Irmãos". Todos desve
lavam-se em descobrir os meios que lhe aliviassem as dores e lhe causas
sem alegria. Irmãos e noviços evitavam, com o máximo cuidado, qualquer

Cl. Resoluções, em "Cadernos Maristas" n“ 1
Ir. Francisco, Carnel 13 p.917

22 Vida p.129
id. p. 135
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Marcelino Champagnat, Educador

ruído por perto e, embora se tivessem estendido tapetes nos corredores 
vizinhos, andavam descalços ao se aproximarem. M. Bélier, missionário 
de Valence, que na ocasião se encontrava em L’Hermitage, maravilhava- 
se com tantas atenções, tantos cuidados e tanta afeição”.24

2.4 - ALTRUÍSMO ATÉ AO ESQUECIMENTO DE SI MESMO.

O empenho no trabalho, a ousadia de empreender, a habilidade 
manual, em resumo, todo seu ter e seu ser, Champagnat pôs tudo ao serviço 
de sua obra, em detrimento do que poderia legitimamente reservar para 
si. "Empenhar-se no estudo, instruir e formar os Irmãos, redigir sua corres
pondência, acompanhar todos os setores da administração do Instituto, 
visitar as escolas, elaborar, estudar e meditar as Regras que ia dar à comu
nidade, atender as pessoas que tinham assuntos a tratar com ele, tais eram 
as ocupações do seu dia-a-dia ou melhor, que tomaram toda sua vida, 
esgotaram-lhe as forças, gastaram-lhe a robusta constituição física e o leva
ram prematuramente ao túmulo. '21’ Qual empresário, fazia questão de fisca
lizar tudo, visando ao bom funcionamento do conjunto, mas também porque 
era inimigo das meias-medidas, incapaz de parar enquanto uma iniciativa 
carecesse de regulamentação, menos ainda, ficar sem fazer nada, conven
cido de que Deus Iho pedia. Não é que um dia se saiu com esta? “Poderia 
muito bem ficar tranquilamente numa paróquia e não estar continuamen
te estafado com o governo de uma sociedade, mas a glória de Deus e a 
salvação das almas exigem de mim esse trabalho. Mesmo poderia ter fica
do em casa trabalhando, em vez de tantas aflições, solicitudes e viagens 
que o governo e a direção dos Irmãos exigem, mas Deus quer assim e fico 
satisfeito.”2

Vida. p. 226
25 id. pp. 83 - 8l
26 id. pp. 391-392
2” Ir. Hrancisco, Carnet, Notes 1 p. 77 - AFM 5101.310, p. 27

A veneração que os Irmãos tinham por Champagnat, prova, à sacie- 
dade, quanto a formação que lhes havia dado os tinha marcado. Respondendo 
ao vigário de Marlhes, o Irmão Luiz, defendendo a reputação de seu 
Superior, afirmou: “Todos o consideram um homem sábio e prudente, e 
nós, os Irmãos, o consideramos um Santo”.21 Esse elogio Champagnat não 
procurou, ele que se desprendera de sua própria pessoa sem reserva e 
sem consideração.
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Sua satisfação provinha, dizia, do cumprimento da vontade de Deus, 
porém mais diretamente do fato de responder assim à afeição ao próximo 
e aos jovens em particular, à afeição aos Irmãos tão generosos em corres
ponder ao apelo do Senhor ao serviço dos outros. O amor autêntico que 
tinha aos Irmãos era profundo, à semelhança de seu temperamento, sem 
afetação, nem mero sentimentalismo. As 55 cartas aos Irmãos e as 15 circu
lares que se conservaram, provam, ao menos deixam transpirar, sua afeição 
sem acepção de pessoas, embora tivesse, conforme depoimento do Irmão 
Lourenço, “muito a sofrer, seja de caracteres diferentes, seja de certos espí
ritos extravagantes muito difíceis de levar.”28 Nota-se, contudo, nessas 
carias que, no tratamento direto ao correspondente, o verbo “amar" nunca 
foi usado, mas substituído pelos substantivos afeição, apego, enquanto 
para terceiros se vê explicitado o amor. Por exemplo, no final da carta ao 
Irmão Teodoreto, consta: “Adeus, meu caro amigo, não duvide do meu 
apego por você. Minhas amizades ao bom Irmão Diretor que amo também.”29 
Irmão Dominique que, por seu permanente mau humor causava irritação, 
recebe este recado breve e gentil, mas carregado da insinuação: “Você me 
ama, posso garantir-lhe que a recíproca é verdadeira.”30

Não menos significativo para os Irmãos era, por certo, o fato de que 
o Fundador estava sempre que possível no meio deles. A primeira comu
nidade não ficou dois anos sozinha, pois veio morar com ela. “Amava os 
Irmãos como filhos, e seu coração de pai lhe dizia que devia estar com 
eles, com eles viver e com eles partilhar sua pobreza... e sujeitar-se, como 
eles, às exigências da vida religiosa”.51 Para avaliar todo o sentido desse 
gesto, é só considerar a grandeza da dignidade do sacerdote que o semi
nário de Saint-Sulpice incutia nos seminaristas. Segundo João Eudes, “o 
menor dos sacerdotes é maior que Luiz XIV”, é o “coadjutor do Pai Celeste 
na geração de seu Filho”.52 Não é, pois, de admirar que os presbíteros, 
tendo surpreendido Champagnat no andaime, trolha na mão, tenham fica
do indignados. A necessidade, sem dúvida, conforme seu ponto-de-vista, 
para estar com os pobres, mas, principalmente, a satisfação de estar com 
os Irmãos, lhe pareciam reproduzir a imagem de Cristo escolhendo as 
condições humanas mais humildes. A única concessão que se permitia,

“ Testemunho do Irmào Lourenço, OML doc. 167 (756) p. 456
29 LMC Vol.l doc. 205. p. 411
59 id doc.36, p. 107

Vida p. 71
52 I Krumenacker. A Escola Francesa de Espiritualidade. Paris. 1998 p. 457 
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tendo em vista sua condição sacerdotal, era fazer as refeições em mesa 
separada, no refeitório dos Irmãos, mas não se separava deles nos recreios, 
participava dos jogos, divertindo-os, por vezes, com ditos jocosos . Tais 
gestos contribuíam muito para conquistar os Irmãos e permitiam-lhe exer
cer notável influência sobre eles.

É evidente que uma vida tão dedicada exigia um esforço de autodo
mínio e espírito de sacrifício. Champagnat encontrava, porém, no seu cará
ter altruísta, um trampolim que o projetava nessa direção. Porque, não eram 
só seus Irmãos, a quem se sentia unido, que acumulavam sua afeição, as 
crianças, fossem quais fossem, sobretudo as mais carentes, tinham lugar 
privilegiado em seu coração. A frase: "Não posso ver uma criança sem sentir 
o desejo de lhe ensinar o catecismo, sem lhe fazer saber quanto Jesus Cristo 
a amou”55, tornou-se famosa. Ainda, quando encontrava, zanzando pelas 
ruas crianças presumida mente sem educação cristã, pensava com seus botões: 
"Pobres crianças, como tenho pena de vocês!”54 Essas palavras não ficavam 
letra morta; traduzia-as em ação, acolhendo em LHermitage, além dos 
idosos sem assistência, crianças mais ou menos abandonadas, como inter
nas, conforme o depoimento em seu Livro-Caixa.

55 Vida p. 460
•34 ibi
35 id. p. 501

Essa atitude queria que os Irmãos também a manifestassem às crianças 
cuja educação lhes era confiada, porque para ele a vocação de Irmão não 
é uma profissão; é, sim, um ministério que exige, de modo particular o 
amor às crianças. “Para bem educaras crianças, repetia sem cessar, Champagnat, 
é preciso amá-las e amá-las todas igualmente”.55 Certamente os Irmãos não 
tinham dificuldade para compreendê-lo e pôr tudo em prática. Bastava- 
lhes imitar-lhe o exemplo e seu modo habitual de agir. Visava comunicar- 
lhes o entusiasmo apostólico que o animava. "Tornar Jesus Cristo conhe
cido e amado é esta a finalidade do Instituto". Dai é fácil compreender 
por que certos Irmãos não tiveram o privilégio de estagiar em L Hermitage 
senão por alguns meses, ou mesmo alguns dias, enquanto outros ali fica
vam mais de ano.

É que não havia um programa a ser assimilado, mas era indispen
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sável dar prova de zelo suficiente ao apostolado e de entusiasmo interior 
tal, que pudesse inflamar os jovens.

2.5 -AMOR DE DEUS CADA VEZ MAIS INTENSO

Com efeito, conforme o pensamento de M. Champagnat, que trans
parecia em todo o seu estilo de vida, a condição necessária e suficiente 
para ter êxito na educação cristã da juventude não é possuir muita ciên
cia, mas ter ardente amor a Deus. “Para bem educar as crianças, dizia 
Champagnat, é preciso ter ardente amor a Jesus Cristo”.36

36 kl. p. 506
37 id. p. 94
38 id. p. 324

Nada mais evidente de que o amor ao próximo, sobretudo o mais 
carente, só possa subsistir, se for animado pelo autêntico amor a Deus 
que, para Champagnat, era a força motriz de toda sua atividade e, pois, o 
último segredo de seu êxito. Basta consultar os depoimentos dos Irmãos 
que o conheceram, quanto a sua confiança na Providência nas horas difí
ceis, suas atitudes ao celebrar a Eucaristia, para convencer-se de sua inti
midade sempre mais profunda com Deus. O fim da vida o encontra, sem 
dúvida, no limiar da mística.

Não parece menos verdade que, a partir de meados de sua missão, 
por volta de 1834, ao sair das grandes dificuldades, tenha chegado à 
convicção de ter sido escolhido por Deus para ser seu instrumento na 
fundação do Instituto. Não importa que fosse por intermédio de Jesus ou 
de Maria, repetia ele. Quando um grupo de 8 postulantes se apresenta, 
depois que ele havia feito fervorosas preces a Maria para que sua obra 
não perecesse “como lâmpada sem azeite” esses candidatos lhe parecem 
visivelmente trazidos pela Providência”.3 Quando, numa tarde de feve
reiro de 1822, na iminência de morrer com seu companheiro. Irmão Estanislau, 
no flanco de uma montanha, de noite, em tempestade de neve, uma luzi- 
nha inesperada os salva, após fervorosa prece a Maria, é ainda ela, segun
do confessou Champagnat, “que os havia arrancado de morte certa”,38 o 
que teria sido fatal para o futuro da obra. Quando, na construção da casa 
de LHermitage, os operários foram preservados de vários acidentes mortais, 
ele não teve dúvida alguma de que a Boa Mãe (la Bonne Mère) estava 
vigilante. Em outros casos semelhantes que puseram em risco a continui

1 6



Marcelino Champagnat, Educador

dade da Congregação, M. Champagnat via a intervenção do céu, corno 
observou ao Irmão que lhe confessava seu pesar de perdê-lo. “Não é verda
de que a Divina Providência tudo fez entre nós, nos congregou e nos fez 
triunfar sobre todos os obstáculos?39 Isso significa, com toda a clareza, 
que ele se considerava somente o instrumento de que Deus se valeu para 
realizar os planos de sua divina vontade.

Essa certeza, longe de arrefecer seu entusiasmo, incentivava-o a se consa
grar mais intensamente, até o sacrifício da vida, pois que Deus lhe dera a 
honra de escolhê-lo e testemunhar-lhe tanto amor, chamando-o a seu serviço.

Em contato com tal personalidade, irradiando aos Irmãos respeito e 
virtude, que sabia cativar seus discípulos, transmitir-lhes pela palavra e, 
com mais eficácia pelo exemplo irrecusável de vida, o calor que o abra- 
sava, como poderíam eles não se sentirem atraídos ao seu seguimento? 
Tanto mais que aí encontravam a resposta à sua grande preocupação de 
realizarem sua salvação. As biografias de alguns Irmãos provam explici
tamente que era esse o principal motivo de seu engajamento no Instituto. 
Por outra, filhos de famílias camponesas e numerosas na maioria, desco
briam na função de educadores uma solução valiosa para sua origem 
modesta. Portanto, sem brilharem pelo saber, o que exige muitos e prolon
gados esforços e dotes que alguns não possuíam, puderam se fazer apre
ciar como semeadores duma semente promissora de futuro, religioso e 
social.

É incontestável que o impulso dado por M. Champagnat, por toda a 
vida, o espírito que lhes comunicou, repercutiu na ação de seus discípu
los e lhes imprimiu seu selo, características às quais a Congregação deve 
seu êxito e cuja marca ela conserva até hoje.

CONCLUSÃO

Para nos convencermos desse sucesso, nada mais eloqüente que as 
estatísticas. Nos "Anais do Instituto"o Irmão Avit traça um esboço, sem, 
contudo precisar as cifras. O registro das tomadas-de-hábito refere que,

1,1 Ir. Avit "Anais do Instituto, vol. 1. A árdua subida, p. 299 s.s 
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desde o dia 2 de janeiro de 1817, o venerado Fundador havia dado o hábi
to religioso a 401 noviços. Mas... esse registro foi estabelecido apenas em 
1829 e nele não figuram os que já haviam saído. Podemos, sem faltar com 
a verdade, elevar para 421 o número dos noviços admitidos pelo bom 
Padre. O registro mortuário mostra que, desde aquele dia, 49 Irmãos ou 
noviços haviam partido para a eternidade. Mas, quanto a definir finalmente 
quantos Irmãos possuía o Instituto quando da morte do Fundador, o analis
ta confessa não ter condições de fazê-lo. Contudo, de acordo com os infor
mes que possui, calcula esse número em torno de 280, o que deixa enten
der que 91 Irmãos abandonaram o Instituto enquanto Champagnat vivia.

Aliás, listas nominais conservadas nos arquivos fornecem cifras bastan
te exatas. De 2, na fundação, o número não passa de 8 no começo de 
março de 1822, mas chega a 40 em 1825 e passa para 162 em 1837. Portanto, 
a partir da chegada dos 8 postulantes, em março de 1822, a Congregação 
cresce progressivamente até 1860.11 Sem alinhar as estatísticas de cada ano, 
as de 1880 podem servir de exemplo. Somente no conjunto das duas 
Províncias de L Hermitage e de Saint-Genis, 72 jovens vestiram o hábito, 
40 noviços emitiram os votos temporários e 23 Irmãos se engajaram pelos 
votos perpétuos. Enfim, o maior número de Irmãos vivos no Instituto não 
atinge os 10.000 em 1968-69.

11 Ver F. André Lanfrey "lima Congregação ensinante: Os Irmãos Maristas de 1850 a 1904”
l- Cartas de M. Champagnat vol. 1. doe 229 p |79

4-3 ibid doe. 243 p. 473

O número de escolas mantidas pelos Irmãos atesta igualmente o êxito 
da obra de M. Champagnat, porquanto os Irmãos as assumiam somente a 
pedido das paróquias ou das comunas. Fato é que esses pedidos sempre 
foram mais numerosos do que era possível atender. Basta ler as cartas de 
M. Champagnat para verificar seu pesar por não corresponder ao apelo 
das crianças cuja educação ficava em suspenso, e a dificuldade para se 
defender das solicitações demasiado numerosas e às vezes, insistentes. A 
4 de dezembro de 1838, escreveu a M. Faure, vigário de Villeurbanne: 
“Muito contrariados, declaramo-nos, no momento presente, na impossibi
lidade de cooperar com seu zelo”42 E a M. Limpot, vigário de Cosne-sur- 
Foeil, a 17 de fevereiro de 1839. “É com grande pesar que nos vemos obri
gados a adiar os pedidos muito numerosos dos zelosos pastores que nos 
honram com sua confiança”43. A 8 de abril de 1839, confidencia ao jovem

1 8



Marcelino Champagnat, Educador

Irmão Marie-Laurent, em Saint-Paul-sur-Ternoise: “Fundamos dois estabe
lecimentos depois do de Saint-Pol, deveria dizer melhor que nos arranca
ram Irmãos para duas comunas...”4'1 Num total, havia fornecido Irmãos para 
53 escolas, mas precisou retirá-los de 5 delas, sobrando 48 na ocasião de 
sua morte. É inútil dizer que essa cifra foi aumentando ao longo dos anos.

Falarem sucesso da obra de Champagnat, nãoédemais, diante desses 
dados. Certamente não convém fazer comparações deselegantes com outros 
fundadores. O que se pode afirmar, é que M. Champagnat, menos dota
do, mas talvez com mais sorte que alguns deles, os supera em matéria de 
sucesso num empreendimento que, de saída, parecia ultrapassá-lo.

Sem dúvida, é preciso creditar-lhe, primeiro à sua personalidade bem 
vincada, sua habilidade em muitas áreas, depois também ao uso que disso 
ele soube fazer até ao esgotamento, no serviço exclusivo a Deus, fruto de 
seu amor a Ele.

Além disso, não se pode menosprezar a intervenção da graça de 
Deus. A confissão do próprio M. Champagnat não é para se desconside
rar. “Acaso não foi a Divina Providência que tudo fez entre nós? Ela nos 
congregou e nos fez triunfar sobre todos os obstáculos”.'5 O que lhe cabe 
em tudo isso, é que soube desaparecer, para ceder todo o lugar à ação 
divina. Não é, pois, necessário, para realizar a obra de Deus, possuir todos 
os meios humanos, capacidades intelectuais, recursos financeiros; basta 
abandonar-se, em doação total, ao Ser cujo amor infinito à sua criatura é 
a medida de seu poder criador.

Ir. Paul Sester, março de 1999.

14 ibid doc 249 p. 480
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A Circular sobre o 
Espírito de fé

Irmão André Lanfrey 
Doutor em História, professor de 

Liceu, pesquisador das origens 
Maristas. Villeurbanne, França

Da morte do Fundador em 1840 à publicação de sua Biografia em 
1856, passou longo período durante o qual o Instituto gerou sua memó
ria de forma oral a fim de empreender e construir um corpo de doutrina 
redigido. É o que nos mostra o Irmão João-Batista na página 245 da VIDA 
(cap.23):

"Para cumprir esta tarefa, a Administração do Instituto fez três coisas:
1) Redigiu todas as normas que figuravam apenas como tradicio

nais, mas cujas práticas e uso constantes remontavam ao tempo do Padre 
Champagnat e por ele tinham sido esteblecidas;

2) Compulsou cuidadosamente todos os escritos, anotações, instruções 
sobre a Regra legadas pelo piedoso Fundador. Deles extraiu tudo o que 
podia esclarecer ou explicar certos pontos da regra, correlacioná-los;

3) Coordenou o conjunto organizou-o e o dividiu em três partes 
sob os títulos de Normas Comuns, Normas de Governo e Guia das Escolas.

Parece que se dispunha sempre, com as cadernetas do Ir. Francisco 
e os cadernos do Ir. João Batista de boa parte deste acervo de instruções 
do Fundador, que tornou em 1852 - 55 uma legislação firme da congre
gação com as Regras Comuns (1852), o Guia das Escolas, (1853), as Regras 
do Governo, (1854), o Manual de piedade (1855). O fato de que a Vida 
(Biografia) aparece depois mostra qual fosse a ordem das prioridades dos 
superiores: a organização da congregação, em primeiro lugar, a fixação da 
memória do Fundador em seguida.

Além disso, a Circular de 21 de junho de 185CV não assinala o apare
cimento da Vida do Padre Champagnat como um acontecimento tão impor
tante quanto o do Manual de piedade, de 1855, considerado como o acaba-

’ O fato de não assinalar o Manual de piedade pode significar duas coisas: de uma parte o Irmão 
João Batista atribuiu a esse uma função secundária; por outra parte esta passagem foi escrita antes da 
redação deste manual.
47 Circulaires, T. 2p.25O - 259
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mento da obra legislativa da congregação pois que ele é um guia da 
formação. O Irmão I ranci.sco diz simplesmente:

"A vida de nosso venerado Fundador, que vos entregaremos por 
ocasião do retiro, ser-vos-á um grande auxílio para bem conhecer as 
obrigações de vosso estado [...] Pode-se dizer que é a regra em ação [...] 
E por isso [...] que permitimos para este ano de substituir a leitura da regra 
durante o Retiro, pela Vida do Padre Champagnat."

Assim, durante mais de quinze anos após a morte do I undador, a 
grande preocupação é de completar sua obra fazendo entrar seus ensina
mentos na prática cotidiana de todos. Não é tanto por devoção a uma 
pessoa mas à Regra de vida que ela deixou. Não é pois por acaso que a 
Vida do P. Champagnat figura cronologicamente como o último dos livros 
fundamentais do Instituto, é aos olhos dos Superiores o menos urgente e 
aquele que coroa o conjunto.

A maior parte dos trabalhos preparatórios ã redação dos livros do 
Instituto ficou longo tempo em manuscritos e textos reservados, certo 
número deles foi difundido entre os Irmãos, em particular as circulares do 
Irmão Francisco.

I Parte: As Circulares do Ir. Francisco: da 
LITOGRAFIA À IMPRESSÃO

() Instituto não podia, no intervalo entre a morte do Fundador e a 
redação dos livros fundamentais, viver unicamente da tradição oral. Era 
preciso fornecer aos irmãos avisos disciplinares, informações, os quais 
deviam ser acompanhados de um ensinamento espiritual. Eis porque o Ir. 
Francisco-, continuando o costume do P. Champagnat. nos deixou circula
res que nos informam sobre o andamento administrativo da congregação 
assim como sobre a elaboração de sua espiritualidade.

Aliás é bom deter-se um pouco sobre as condições técnicas da redação 
desses textos. O Ir. Avit menciona,K que o P. Champagnat os havia escri
to primeiro de próprio punho "ou feito transcrever por Irmãos mais ou 
menos habilitados". Em seguida os mandou litografar pelo Ir. Maria Jubin 
formado em Paris no início de 18,38. No dia 20 de maio do mesmo ano o 
P. Champagnat (carta 193) ordenou ao Ir. Francisco de lhe comprar uma 
pedra para litografar. A primeira circular assim reproduzida é aquela de

18 Annales de l lnstitut, 1.2 p. Pó 
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21 de agosto de 1838*9, sem os recursos necessários, o Ir. Maria-Jubin. só 
pôde reproduzir breves textos. Depois de 1842, o Ir. Francisco mandou 
imprimir as circulares, e não se pensou em guardar algumas, a não ser em 
1848, para constituir volumes que formassem uma primeira coleção de 
circulares antes da edição de 1917.

Entre 1838 e 1848 o Instituto conhecia, pois, uma pequena revolução 
no modo de difundir e de conservar os documentos doutrinários: o manus
crito, recopiado mais ou menos fielmente e logo perdido cedeu o lugar à 
litografia permitindo uniformidade da mensagem. Finalmente a imprensa 
permite tiragens em grande número passando, portanto, de uma memó
ria essencialmente oral para uma memória escrita.

I) TEXTOS DE CIRCUNSTÂNCIA

Ao examinar as circulares'"' nós vemos que até 18+7 as comunicações 
eram demasiado curtas, vinculadas a avisos práticos, pode ser por espíri
to de economia e para perpetuar um costume. Por exemplo, a circular de 
22 de abril de 1843 p.73-75 pede que se faça bem o mês de Maria e resu
me a doutrina marial do Instituto.

A partir de 1848, apresentam-se verdadeiras instruções, muitas vezes 
ligadas a um evento. Por exemplo a de 11 de janeiro de 1853 sobre a Regra"1 
é motivada pela publicação das Regras Comuns de 1852. Aquela de 2 de 
fevereiro de 1855 (p.203-222) celebra a Imaculada Conceição proclamada 
como dogma em dezembro de 1854. A circular de 31 de dezembro de 1859 
(p.376-394) desenvolve o tema que nós somos os templos do Espírito Santo 
e que a Igreja é um edifício espiritual porque na mesma circular se anun
cia o começo da construção da capela de Saint-Genis-Laval. E verdade que 
algumas instruções não.são direta mente ligadas a eventos particulares: como 
a instrução sobre a confiança em Deus, de 8 de dezembro de 1857 (p.302- 
309), ou aquela de 21 de junho de 1857 sobre a caridade (p.293 - 297).

2) UMA CIRCULAR FORA DO COMUM

A circular sobre o espírito de fé tem um lugar excepcional, por sua 
extensão e pelo fato de o Irmão Francisco voltar ao tema durante vários

^9 Ibid. T. lp.239: Lcttres du P. Champagnat n“ 210
Circulaires. T. 1 et 2

51 Ibid, T.2, p. 134 - 140 
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anos. A primeira parte, de 15 de dezembro de 1848 (p.5-23), desenvolve 
a necessidade deste espírito notadamente nas tarefas da educação.

A Circular de 16 de julho de 1849 (p.21-41) apresenta o espírito de 
fé como o fundamento das virtudes cristãs; nos lembra seis grandes verda
des: Deus nosso princípio e nosso fim. Deus está presente em toda a parte, 
governa o mundo; Jesus Cristo se fez homem para ser nosso modelo e 
nosso salvador ... Tem, outrossim, um aspecto prático: O espírito de fé 
nos levará a amar nossa vocação, a praticar o cuidado pelas crianças, a 
suportar as provações da vida.

No dia 21 de dezembro de 1851 (p.75-98) a Circular apresenta tudo, 
igual à segunda, o espírito de fé com o fundamento das virtudes cristãs, 
de modo mais doutrinai. Isso permite ao homem prestar a Deus o culto 
de adoração, o convence que a Providência divina dirige e dispõe tudo 
para sua glória e o bem dos eleitos, nos leva a reverenciar tudo o que se 
relaciona ao culto, dá a coragem de suportar as penas da vida religiosa ... 
enfim forma em nós Jesus Cristo. O sumário prático não está ausente: 
respeito da Regra, dos superiores, caridade fraterna, cuidado das crianças, 
são as consequências do espírito de fé. E a Circular se encerra somente 
no dia 9 de abril de 1853, após o aparecimento das Regras Comuns (p. 145 
- 168) pelos meios de adquirir o espírito de fé pela oração, pela leitura 
espiritual, pela oração e pela Eucaristia. Espalmado sobre cinco anos, num 
total de sessenta e seis páginas, o texto parece ser a grande obra doutri
nai da administração do Irmão Francisco. Algo estranho: nenhuma só vez 
o P. Champagnat é citado no texto. Parece-nos estar, pois, diante de um 
paradoxo: O Irmão Francisco, seu discípulo fiel, parece dar pouca importân
cia ao Fundador em suas circulares.

3- QUEM É O AUTOR DESTA CIRCULAR?

O Ir. Avit em seus Anais (T.2p.221, ano 1850), parece forne
cer uma explicação a essa ausência de alusão ao Fundador quando afir
ma: "As duas circulares sobre o espírito de fé12”, “eram sobretudo obra do 
P. Matricon e do Irmão Luís-Maria'. Retoma mais adiante esta afirmação 
(p.43D escrevendo com precisão: “O P. Matricon e sobretudo o Ir. Luís- 
Maria haviam colaborado nas Circulares do Reverendo Irmão Francisco”.

“ Provavelmente a Ia e a 2^ parte datadas de 1848 e 49 
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Admitindo que a afirmação seja bem fundada não se percebe, entretanto, 
porque esses teriam negligenciado, mais que o Ir. Francisco, de citar o 
Fundador. Além disso, a introdução à Circular55 põe em evidência o papel 
do Ir. Francisco.

“Eu vos falei várias vezes, durante o último retiro, do espírito de fé, 
da necessidade de todos nós, para ser bons cristãos e sobretudo bons reli
giosos, de viver a vida da fé, de pensar, de julgar, de falar, de agir em tudo 
segundo as vistas da fé. Eu vos propus este espírito de fé, como fruto prin
cipal a colher dos exercícios do retiro, como o objetivo particular para o 
qual devem tender todos os vossos esforços durante este ano [...1 e é para 
vos ajudar e vos encorajar neste santo trabalho que venho, hoje, guiado 
pelos mestres da vida espiritual, vos entreter ainda, por estas letras, sobre 
o importante assunto, recordando-vos: l.e- qual é a necessidade do espí
rito de fé; 2.Q- qual é sua base ou seu fundamento; 3 e- quais são os seus 
degraus ou sua prática; 4.a- por que meios podemos adquiri-lo e conser
vá-lo.

A Circular do dia 16 de julho de 1849 (p.29) nos indica, pois, o sumá
rio n.s 2 do programa:

“Nesta eu vos direi em poucas palavras qual deve ser a sua base ou 
seu fundamento”.

A Circular de 21 de dezembro de 1851 (p.75), anunciada como segui
mento da precedente, e devendo pois insistir sobre a prática do espírito 
de fé, é com efeito uma retomada do mesmo tema. Existem, pois, duas 
instruções semelhantes que sugerem que houve dois autores do mesmo 
tema do espírito de fé e de suas conseqüências práticas.

Em resumo: está claro que o Ir. Francisco teve parte importante na 
elaboração desta circular sobre o espírito de fé, pois ele mesmo tratou 
oralmente a primeira parte, sobre a necessidade do espírito de fé, no reti
ro de 1848. Pode-se também pensar, a bom juízo, que elaborou o plano 
de conjunto. É provável também que ele seja o autor da segunda Circular 
sobre os fundamentos do espírito de fé. Ao contrário, a terceira Circular, 
que repete a segunda de modo mais sábio, deixa pairar uma dúvida.

Isso dito, não é necessário forçar as coisas, pois os superiores funcio
navam em equipe dirigente pouco sensível à idéia de propriedade inte
lectual. As circulares eram provavelmente obras coletivas nas quais vários 
podiam participar por diversos títulos. Digamos pois que a marca do Ir. 
Francisco se nota pouco na terceira circular sobre o espírito de fé, quan-

Circulaires, T.2 p.5 de 15/12/1848 
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do parece mais visível nas duas primeiras. Quanto à quarta falaremos mais 
adiante.

4) O PROBLEMA DA AUSÊNCIA DE CITAÇÕES DO FUNDADOR

Voltamos ao paradoxo da ausência de citações do P. Champagnat 
notando, desde logo, que antes de 1855 nàoé citado em nenhuma Circular. 
Em seguida é muito pouco. A única passagem importante sobre ele é o 
quadro das máximas tiradas de sua Vida^'. Pelo contrário, o Ir. Luís-Maria, 
desde sua tomada de responsabilidade, em 1860, evoca sua Vida de manei
ra explícita e repetida. Existe, portanto, neste silêncio sobre o P. Champagnat 
uma causa que não se refere às pessoas mas às circunstâncias.

O volume XIII das Circulares, aparecido em 1917, que estabeleceu 
- com muitos esquecimentos - as tabelas temáticas pelos volumes já apare- 
cid( >s, repertório a “Champagnat” (p. 513-14) os textos que evocam o Fundador. 
O quadro abaixo mostra o conteúdo desta tabela dos resultados de nossa 
própria investigação.

Parece, pois, que fora de um interesse particular manifestado pelo

Circulaires, t.2 p. 264- 284, de 06/01 1857
55 Ver as pág. 8-9. 27-28, 41-45, 55-56. 59.97. 126, 1.34 c 1.35. 137. 138. 148. 279 - 80. 282-85, 288.
295. 332, 336, 381. »14- 15, 420 - 21. 425, 450
56 Ver na pág. 18. 28. 30. 146. 250. 256. 269. 450. 161. 481.

Volumes das Circulares Número de citações e alusões do P. Champagnat
1(1840 -48) 4
II (1848-60) 7

III (1860 -69) 27 (das quais 4 somente indicadas no T.X II)55

IV (1869 - 74) 10 (nenhuma indicada no volume XIII)56

VI (1874 - 78) 0
VII ( 1878 - 82) 0
VIII (1882 -89) 5-
VIII (1890 -95) 12
IXI1896 - 1900) 18
X (1901 - 5) 15
XI (1906 - 12) 17
XII (1912-14) 8
XIII (1914 - 17) 13

A partir do anúncio dos trabalhos de introdução da causa do Fundador, 2 de fevereiro de 1886 (p.254).
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Ir. Luís-Maria, no início de seu mandato em 1860 - 69, até a introdução 
da Causa do Fundador em 1886, o Padre Champagnat é muito pouco evoca
do. Aliás as fases de interesse manifesto por ele coincidem com os tempos 
de dificuldade: os anos de 1860 são aqueles das discussões com Roma 
sobre as Constituições, de uma contestação interna e de uma crise com os 
Padres Maristas. Os anos de 1886 foram das leis laicizantes e todas as suas 
sequelas: fundações de escolas livres, obrigação do diploma ... A volta à 
memória do Fundador parece significar uma busca de legitimidade ao 
mesmo tempo, uma vontade de dar segurança aos Irmãos. Pode-se admi
tir a hipótese de que a invocação do Fundador é tanto mais forte e frequen
te enquanto o Instituto está em crise? E preciso, porém, retornar sobre esse 
silêncio a respeito do Fundador nos anos de 1840 - 55 que tem causas 
específicas.

II Parte - A Circular sobre o Espírito de Fé - As 
Regras Comuns e a Vida do P. Champagnat.

Vamos procurar demonstrar que. apesar de sem referência explícita 
ao Fundador, esta Circular constitui a primeira síntese doutrinária da congre
gação que influenciou fortemente sua espiritualidade e seus textos norma
tivos.

I) O IR. JOÃO-BATISTA AUTENTIFICA A CIRCULAR

Sabemos que o segundo capítulo da segunda parte da Vida do 
Fundador tem o título: "Do espírito de fé do P. Champagnat”. Eis que neste 
capítulo (p.291) o Ir. João-Batista diz:

"O justo vive da fé”, diz a sagrada Escritura. Esta vida de fé era 
grande no Padre Champagnat. Lede na Regra o capítulo do espírito de fé: 
ele é a expressão fiel de seus ensinamentos e dos princípios que eram o 
móvel de sua conduta”.

Esta palavra autentifica, pois, um capítulo da Regra e ao mesmo 
tempo a Circular sobre o espírito de fé, pois que vamos constatar que este 
capítulo foi nele diretamente inspirado.

O Capítulo geral de 1852 - 54 afirma igualmente na introdução à 
Regra :

“Aqueles que dentre vós tiveram a felicidade de viver com ele (O 
Fundador) e de assistir às freqüentes instruções que ele nos fazia, encon
trarão particularmente nas duas últimas partes, o essencial de todos os 
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seus ensinamentos e, muitas vezes, suas próprias expressões”.

1) AS PROVAS DE FILIAÇÃO ENTRE A CIRCULAR EA REGRA

Vamos, pois, acrescentar um quadro comparativo desse capítulo da 
Regra e da Circular que não deixa nenhuma dúvida sobre a filiação marcan
te entre a Circular e a Regra.

Para não ser muito extenso apresentamos apenas um quadro de

Regra de 1852, 2- parte cap. 1. Do espí
rito de fé”, p.39

Circular sobre o espírito de fé, T.2

1) 0 espírito de fé consiste em julgartodas 
as coisas segundo os princípios da fé, e 
não segundo a opinião do mundo ou dos 
sentimentos da natureza, a regrarsua condu
ta, segundo tais princípios; a não estimar, 
a não buscar as criaturas senão naquilo 
que elas podem nos levar a Deus e a servir 
à nossa salvação a ver Deus em todas as 
coisas, e sua divina Providência dirigindo 
os acontecimentos para a sua glória e ao 
bem de seus eleitos”.

p.6 (15/12/1848): "Viver da vida da fé não é outra 
coisa senão submeter seu espírito a todas as verda
des que Deus nos revelou, e conformar sua vida à 
sua crença, em se regulando tanto interior como 
exteriormente, nos pormenores de sua conduta, sobre 
os princípios da fé. Isto é ser cristão e viver como 
cristão, istoé, pensar, falar, eagirsegundooEvangelho 
e conforme o Evangelho, sem se importar no que 
possam dizer e fazer o mundo e a natureza.

2) “0 Espírito de fé é absolutamente neces
sário para compreender a excelência, as 
vantagens e as obrigações da vida reli
giosa. Os Irmãosque serão animados desse 
espírito, amarão seu estado e se esforçarão 
deadquirir-lhe as virtudes; encontrarão toda 
sua felicidade ao renunciar-se a si mesmos 
e de imolar-se a Deus. Aqueles que não 
terão esse espírito, serão religiosos sem 
virtude e dificilmente perseverarào em sua 
Vocação.”

p. 21 - 22 (15/12/1848)
“Somente a fé nos descobre as vantagens incom
paráveis do estado religioso, e nos torna felizes 
nele. Sem dúvida, a vossa vocação é das mais 
belas e das mais felizes sob todos os aspectos; 
nada há de mais meritório nem de mais seguro; 
mas é para aqueles que a abraçam com espírito 
de fé, e que ali vivem da vida da fé” [... ]
“Sem o espírito de fé nós não seríamos nem bons 
cristãos, nem bons religiosos, nem bons mestres; 
[... 1 nossa virtude não terá nada de sólido e nossa 

salvação não terá nada de seguro.”

4) O Espírito de fé far-lhes-à amar a vida 
escondida, os empregos humildes, a

p. 21: “ O espírito dos Irmãos de Maria, seu caráter 
distintivo deve ser espírito de humildade e de simpli-
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Regra de 1852, 2- parte cap. 1. Do espí
rito de fé”, p.39

Circular sobre o espírito de fé, T.2

dependência, a pobreza, os sofrimentos, 
as humilhações, os desprezos do mundo, 
a fim de serem mais semelhantes a Jesus 
e a Maria.

cidade, que os leva, a exemplo da Santa Virgem, sua 
mãe e modelo, a ter predileção particular para a vida 
escondida, pelos empregos humildes, pelo lugares e 
escolas mais pobres e fazer o bem por toda a parte 
e sempre sem barulho e sem brilho, que os afeiçoe 
ao ensino modesto e restrito, mas sólido e religioso."

5) “ O espírito de fé os ensinará a encon
trar Deus por toda a parte, a elevar-se a 
Ele, a vê-lo, a amá-lo e a bendizê-lo em 
todas as criaturas; os levará a submeter-se 
à sua vontade nos diversos acidentes e 
aflições da vida, tais como as doenças, as 
perseguições, os acontecimentos desagra
dáveis, as necessidades constrangedoras 
de qualquer natureza que sejam; a adorar 
então, a mão de Deus que os bate e os 
humilha, e a contar somente sobre sua 
bondade para ser socorridos nos males 
que os afligem ou para deles serem livra
dos.”

p.80 (21/12/1851); “A fé fixará nossos olhares sobre 
a Providência de Deus, que preside a todos os acon
tecimentos. que dirige e dispõe todas as coisas para 
sua glória e para o bem dos eleitos. [... I é sua mão 
poderosa que rege o universo, que preside as gerações, 
que prepara e dirige as revoluções dos estados1*, 

dos impérios e das famílias I... | Assim nos aciden
tes desagradáveis, nas calamidades públicas, nas 
doenças e nas perseguições, nas necessidades cons

trangedoras de qualquer natureza que sejam, a fé 
nos ensinará a desviar os olhos de cima dos instru
mentos de que Deus se serve para nos afligir, a não 
considerar sua mão paterna que nos bate e nos fere 
para nos curar, e a contar somente sobre sua bonda
de para ser libertados de nossos males ou socorri
dos em nossas necessidades”.

correspondência dos outros artigos.
Exceto os artigos (3 e 11) que não são claros na correspondência.

S8 A revolução de 1848 está próxima.
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RF.GRA CIRCULAR
6) Ver somente Jesus Cristo na pessoa de 
seus superiores.

p. 91. n.2 13

7) A regra é a expressão da vontade de 
Deus.

p. 90, nQ 12

8) Os meninos são como os membros de 
Jesus Cristo, os templos do Espirito Santo, 
depósitos sagrados que Deus lhes deu para 
guardar e de que lhes pedirá conta" ...

p.92. n.y 14. Os meninos serão considerados "como 
os membros de Jesus Cristo, os tem pios do Espírito 
Santo, como depósitos sagrados que Deus nos 
deu para guardar e de que nos pedirá conta" ...

9) “O fim de sett ministério sendo um fim 
sobrenatural, a saber, a salvação das almas, 
e somente pelos meios sobrenaturais que 
podem obtê-looração, virtude, bomexem- 
plo."

p.93. n‘- 15. 0 espírito de fé nos ensinará que o 
fim de nosso ministério junto dos meninos sendo 
um fim sobrenatural, isto é. a salvação das almas, 
só pelos meios sobrenaturais poderemos obtê-lo. 
isto é, pela prática da virtude, o bom exemplo, e 
pela oração" ...

11)0 espírito de fé sendo adquirido pela 
leitura e pela meditação da palavra de Deus, 
os irmãos lerào todos os dias alguns versí
culos da Escritura.

p,14« (9 de abril de 1853). 
Fazer a leitura espiritual 9.

12) O espírito de oração, a freqüente 
comunhão, oexercícioda presença de Deus: 
outros meios de adquirir o espirito de fé.

p.162, A oração, segundo meio de adquirir o espí
rito de fé. P.166, a Eucaristia, terceiro meio. P.l48 e 
81-82, a presença de Deus quartomeio(21/12/1851).

todo o capítulo sobre o espírito de fé é por conseguinte uma retomada da 
circular ou do texto que lhe serviu de base. Simplesmente, os artigos da 
regra sào mais breves ou simplificados. Notamos também que os artigos 
11 e 12 da regra sào anteriores à quarta parte da Circular e por ocorrên
cia é a regra que influencia a circular, como está dito nesta aqui:

Resta-me explicar-vos os meios de adquirir (o espírito de fé) e de 
conservá-lo; é o que vou fazer nesta Carta, ao desenvolver-vos o Capítulo 
primeiro das Regras Comuns."

3) OUTROS CAPÍTULOS DA REGRA SÃO COINCIDENTES

Podemos encontrar, outrossim, na mesma Regra de 1852, traços desta 
circular. Por exemplo no capítulo 1.-’ da primeira parte (p.2):

Outro exemplo com o capítulo sobre a obediência (R.C. 2a parle,

Notamos que esta parle da Circular c posterior à redação da Regra que e mais extensão que a inspi
ração da mesma.
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Regra, 1.* parte cap.l, Da finalidade dos 
Irmãos, artigo 6.

Circular, T.2 p.94

“Para avançar na virtude, aplicar-se-ão: P- a 
fazer bem suas ações ordinárias e a ser fiéis 
às pequenas coisas, fazendo cada exercício 
no tempo, no lugar e da maneira que lhes 
foram marcados; 2a- a agir com grande pure
za de intenção, isto é, por amor a Deus, em 
vista de imitar Nosso Senhor, de lhe ser agra
dável, e de merecer a proteção da Santíssima 
Virgem".

Um dos principais exercícios que o espírito 
de fé nos auxiliará, será bem fazer nossas ações 
ordinárias. [ ... ] nos levará a fazer todas as 
ações com atenção, com diligência e fervor 
como se devessem ser apresentadas a Deus; 
nos levará a observar todas as circunstâncias 
de tempo, de lugar e de maneira que são pres
critas e sem as quais uma ação é necessaria
mente defeituosa e imperfeita."

Cap.II, p.44):

Circular, p.91

"E portanto um artigo de fé que eu obedeço 
a Deus e que faço sua vontade quando 
obedeço a meu superior. Como a 
lembrança dessa verdade é própria a nos 
tornara obediência suavee fácil; mas sobre
tudo como a tornará meritória, se a prati
carmos neste espírito!

R.C. p.44

“9) Para tornar a sua obediência mais meritória e 
mais fácil, se acostumarão a ver na pessoa de seus 
superiores, quaisquer que sejam, a pessoa dejesus 
Cristo, e lhes obedecerão como a Deus mesmo."

Está certo, pois, que as três primeiras partes da circular sobre o espí
rito de fé são, na verdade, um texto que recapitula os ensinamentos do 
Fundador e serve de base no estabelecimento de um capítulo fundamen
tal da Regra e de alguns artigos de outros capítulos.

lll Parte: passagens da “Vida” ligadas à Circular

Esta Circular encontra também ecos numerosos na Vida, por exem
plo nesta passagem que trata da caridade entre os irmãos.
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I) SOBRE A CARIDADE

Vida p. 134

“Os irmãos se lembrarão sempre de que 
vindo para a comunidade e unindo-se a 
ela para formar uma única família, eles 
assumiram a obrigação de se amarem como 
irmãos, de se edificarem, de se advertirem 
de seus defeitos e de se ajudarem mutua
mente para alcançara salvação. A carida
de. que J. C. chama seu mandamento, deve 
ser uma de suas principais virtudese devem 
se aplicar em praticá-la sob os olhares de 
toda gente e particulannente para com os 
irmãos e meninos. Para com os irmãos 
prestando-lhes serviços em todas as 
ocasiões e necessidades, escondendo-lhes 
e desculpando-lhes, avisando-os carido
samente se for necessário, prevenindo o 
superior quando o aviso fraterno não teve 
êxito, rezando por eles, dando-lhes bom 
exemplo.

Circular p.92 - 93 T.2

Não veremos neles senão membros do mesmo 
corpo cuja cabeça é Jesus Cristo, que os meninos 
têm o mesmo pai que é Deus, que são co-herdei- 
ros do mesmo reino que é o céu. filhos da mesma 
família cuja .Mãe é a Santíssima Virgem Maria.
Nesse espírito nós amaremos a todos com amor 
sincero e efetivo [ ...] E esta caridade nós a fare
mos consistir principal mente em suportar os defei
tos de nossos irmãos com uma paciência cheia de 
doçura; e nos interessara tudoque lhes diz respei
to: prestar-lhes serviço em qualquer ocasião, a 
nosso alcance; a falar tão somente em bem deles 
e sobretudo, a levá-los a Deus e a procurar sua 
salvação por todas as forcas.

O capítulo X (p. 121) da terceira parte da Regra parece retomar esses 
textos, em particular o artigo 2:

“ Os irmãos serão, pois, todos unidos por uma sincera amizade em 
Jesus Cristo, terão um só coração e uma só alma. Como filhos de uma 
mesma família, lembrando-se de que é para se amar, se edificar e se ajudar 
a alcançar a santidade que eles se reuniram sob a mesma Regra."

Consequentemente - continua a Regra - deverão fazer aparecer sua 
união perante os outros e eventualmente tomar partido em favor de seus 
irmãos (artigo 4) prestar-se serviços e suportar-se mutuamente (artigo 7), 
edificar-se e levar-se mutuamente ao bem (artigo 8), falar entre si hones
tamente (artigo 9), suportar a falta de respeito e as penas ocasionais pelos 
confrades (artigo 10), advertir-se caridosamente (artigo I 1), advertir o supe
rior sobre faltas graves (artigo 12).
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2) O CONHECIMENTO DE JESUS CRISTO

Encontramos a mesma semelhança a respeito do conhecimento de 
Jesus Cristo.

Vida p.j40 (cap. VI: seu amor por Jesus 
Cristo Nosso Senhor.”

"É ainda o amor que ele tinha por Jesus 

Cristo que lhe inspirava o zelo ardente de 
procurar sua glória, e que o levava a exor
tar, a impelirseusirmãosemtodasasocasiôes 
aestudares.se Divino Salvadora fazê-loconhe- 
cer, e a fazê-lo amar. Em suas instruções, 
voltava sempre sobre esse tema". Fazer conhe
cerJesus Cristo, fazer amarJesus Cristo, repe
tia sem cessar, eisafinalidadede vossa vocação 
e o objetivo do I nstituto, se nós não cumprir
mos esta finalidade nossa congregação será 
inútil e Deus lhe retirará sua proteção. Voltai, 
pois, sobre os mistérios e sobre a vida de 
Nosso Senhor, falai, muitas vezes aos meni
nos de suas virtudes, de seus sofrimentos, 
do amor que lhes testemunhou, ao morrer 
sobre a cruz, e dos tesouros de graças que 
lhes deixou nos sacramentos. A ciência da 
rei igiàocxinsiste toda em conhecerJesus Cristt >, 
muito mais é nele que consiste a vida eter
na e os santos do céu estão inteiramente 
ocupados a estudar, a contemplar e amar 
Jesus Cristo que é a sua bem-aventurança. 
O conhecimento de Jesus Cristo deve ser, 
porta nto, o objeto de vossos catecismos. Não 
deveis fazer nenhum sem falar deste Divino 
Mestre. Mais o fareis conhecer e amar mais 
enfraquecereis o reino do pecado, mais esta
belecereis o reino da virtude e mais asse
gurareis a salvação de vossos meninos.

Circular p.94

“Em vista do zelo (na educação dos meninos) 
esforçar-nos-emos a crescer sempre no conheci
mento, no amor e na imitação de Jesus Cristo, a 
fim de poder fazê-lo conhecer e amar por nossos 
meninos. Estudaremos e meditaremos sem cessar 
suas grandezas adoráveis, seus exemplos, suas 
máximas e os mistérios que Ele cumpriu por nós. 
A fé viva e animada dos santos hauria sem jamais 
se cansar nessas fontes abundantes, sentimentos 
sempre novos de reconhecimento e de amor, de 
admiração e de confusão, de contrição e de 
confiança [ ... I. E preciso que a mesma fé nos 
inspire o mesmo ardor para estudar Nosso Senhor, 
e a difundir o conhecimento de sua pessoa e de 
seus mistérios entre a juventude que nos é confia
da."
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3) O ESPÍRITO DE FÉ

A terceira parte da Circular sobre a prática do espírito de fé, apare
ce particularmente ligada com a vida. Assim a 5a prática, sobre a presença 
de Deus, nos remete ao capítulo II que parece retomar alegres elementos.

Vida p.323 Cap. V seu recolhimento Circular p.81 prática: a presença de Deus

“A maneira pela qual 0 P. Champagnat 
praticava 0 exercício da presença de Deus, 
consistia em crer com fé viva e atual Deus 
presente em toda a parte, enchendo 0 univer
so de sua imensidade, obras de sua bonda
de, de sua misericórdia e de sua glória.

5) 0 espírito de fé nos relembrará que nós esta
mos sempre na presença do Deus vivo (III - Reis, 
17), que Ele enche 0 céu e a terra com sua imen
sidade (Jer, 23,24) e que a sua divina essência nos 
penetra e nos envolve por toda a parte.”

O Ir. João-Batista, que não cita as referências bíblicas do Ir. Francisco 
parece ter adaptado o seu texto. Um pouco mais longe parece que o Ir. 
Francisco retoma uma palavra do P. Champagnat.

0 espírito de fé __________________________________________________________

A terceira parte da circular, sobre a prática do espírito de fé, parece 
particularmente ligada com a Vida. Assim a 5a prática, sobre a presença 
de Deus, nos envia ao capítulo V que parece retomar alguns elementos.

Vida p.326

“A presença de Deus vos levará a evitar o 
pecado; dar-vos-à a força para praticar a 
virtude, para suportar as penas de vosso 
estado, vos inspirará sentimentos de pieda
de. Quando somos tentados o pensamen
to: Deus me vê! Basta para dissipar as 
tentações. Com efeito, se nàoousarmoscome- 
ter o mal diante dos homens, como ousa
ríamos fazê-lo diante de Deus, se lembrar
mos sua presença! O esquecimento de Deus 
é a primeira causa de todos os crimes.”

Circular p.81
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“Cremos, pois, de uma fé firme que Deus obser
ve cada um de nossos pensamentos e de nossas 
palavras, como se fôssemos o único ser no univer
so, ele considera e pesa cada uma de nossas ações, 
vê os mais secretos movimentos de nosso coração: 
e esta fé viva e atual da presença de Deus”60, ao 

mesmo tempo que nos desvia do pecado, nos leva 
poderosamente para a virtude. Quem, com efei
to, ousaria cometer o mal se pensasse seriamen
te que Deus lhe está intimamente presente, que 
o vê e/o penetra todo inteiro ...

Ver acima a mesma expressão em outro contexto.



A Circular sobre o EspIrito de fé

A Circular nos convida a praticar o espírito de fé pelo aniquilamen
to diante da Eucaristia e o respeito por tudo o que se refere ao culto. Os 
Irmãos estão convidados, pois, a fazer profunda genuflexão diante do 
tabernáculo, a caminhar sem precipitação, com os olhos baixos. Da mesma 
forma, com tudo o que se refere ao culto (cerimônia, água benta, cruz, 
imagens, estátuas de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem) deve ser rode
ado de respeito. Essas precisões enviamos às páginas 288 - 290 do capí
tulo II da Vida que nos descrevem o respeito do P. Champagnat pelas 
coisas santas.” Quais sejam o crucifixo, as imagens dos santos e a pia de 
água benta.” (p.289) e também o sinal da cruz.

4) A VOCAÇÃO

Na circular o Ir. Francisco esforça-se em mostrar todas as vanta
gens da vida religiosa, cheia de exercícios de piedade e ...” estado de vida 
onde todos os meios de salvação são prodigalizados, onde nos encontra
mos na feliz necessidade de fazer o bem e como que na impossibilidade 
de cometer o pecado ou pelo menos de aí perseverar”. Ele envia assim ao 
capítulo XVIII da Vida que apresenta uma instrução do Fundador sobre a 
vocação (p.475) insistindo sobre “a abundância dos meios de salvação” e 
sobre o afastamento dos perigos.”

Além disso, a vida religiosa tem suas provações e dificuldades, os 
dois textos têm intenção de mostrar como se deve abraçar a cruz.

Vida p. 466 (Cap. XVII)

“Conhecer o mistério da cruz é estar profun
damente convencido de que as obras de 
Deus são todas marcadas pelo sinal sagra
do; é ver a cruz como um penhor de suces
so, como o meio mais eficaz de sair-se 
bem no emprego [ ... ] é impossível de que 
o demônio e o mundo não se oponham. 
A cruz e as aflições são necessariamente 
a partilha de qualquer homem que faz a 
obra de Deus, e que trabalha frutuosa- 
mente na salvação das almas.”

Circular p.85

“Nosso Senhor tendo resgatado o mundo pela 
pobreza, pelos trabalhos e pela cruz, todos aque
les que Ele chama, a trabalhar de perto ou de 
longe, na salvação do próximo, devem esperar 
sofrimento como Ele e a não fazer o bem senão 
através de dificuldade e de lutas de toda espécie, 
usando-se e esgotando-se nas obras de zelo [ ... 
I. As penas e as tribulaçôes são o distintivo da 
divindade de nossa missão e da sa ntidade de nosso 
emprego."
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Aliás, essas penas são muitas vezes consequências de nossa própria 
infidelidade.

Vida p.291 Circular p.87

"Temos mais a temer de nós mesmos do 
que de todos os homens e de todo 0 infer
no, pois somos maiores inimigos e nos 
fazemos mais mal que nos possam fazer 
os maus e todos os demônios juntos.”

“Se 0 espírito de fé nos leva à fonte dos incômo
dos e das amarguras, que nos acabrunham. às 
vezes, encontraremos que a causa está em nós 
mesmos e nos vêm sobretudo porque não esta
mos de bem com Deus, de que nos afastamos dele 
por algum pecado, por alguma resistência à sua 
vontade.”

A impressão que prevalece após essas comparações é que a Circular 
e a Vida se inspiram do mesmo ensinamento mas tratando-o de manei
ra diferente. A primeira não busca citar textualmente a doutrina do Fundador, 
antes integrando-a à espiritual idade tradicional como sugere o Ir. Francisco 
quando anuncia61 que escreve “guiado pelos mestres da vida espiritual”. 
O Ir. João Batista, pelo contrário, na Vida, coloca o P. Champagnat na 
qualidade de mestre espiritual, tem maior cuidado de aglutinar as instruções 
por ele ministradas. É fácil perceber que numa circular que parece tratar 
da espiritualidade em geral, fica-se perto das palavras do P. Champagnat, 
parece ser por duas razões: primeiramente porque ele (Champagnat) esta
va embebido numa cultura espiritual clássica de que as suas instruções 
tinham as marcas; segundo porque o Ir. Francisco e os outros redatores 
das circulares estavam impregnados da espiritualidade do Fundador que 
eles queriam passar no espírito dos irmãos. A Circular sobre o espírito 
de fé é, portanto, interessante porque mostra quanto a espiritualidade 
marista está ligada à tradição. Ao mesmo tempo, escrita por Maristas, 
para Maristas, é a primeira manifestação sistemática da espiritualidade 
do Instituto.

1 Circular, T.2 p.5
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IV Parte: a Circular e os manuscritos dos Irmãos 
Francisco e João Batista.

I) O APOSTOLADO DE UM IRMÃO MARISTA EA CIRCULAR

O Ir. João-Batista nos deixou volumoso tratado da educação intitulado 
pelo Ir. Paul Sester APOSTOLADO de um Irmão Marista (A. D.F.M.). Certo núme
ro de suas passagens são próximas da circular. Contentar-nos-emos de forne
cer dois tópicos, a seguir, referentes ao relacionamento com os meninos.

Circular p.36
“Comoo irmão piedoso e zelo
so se esforça sem cessar em 
fa zer m a ior bem e n t re os me n i- 
nos, de conseguir sua 
confiança pela bondade de seu 
ensino mesmo profano, sua 
estima e seu respeito por uma 
conduta exemplar e constan
temente igual; sua afeição por 
palavras e procedimentos 
sempre honestos, por um 
devotainento semi imites e que 
se estende a todos indistinta- 
mente; e como decorrência tem 
toda a autoridade sobre seus 
alunos e é por eles sincera
mente amado e estimado, não 
se saberia dizer todos os 
frutos de salvação que pode
rá realizar entre eles”.

Regra p.96
2) “E não devem nada negli
genciar a fim de atrair a esti
ma e oafetodos meninos, para 
ganhá-los mais facilmente 
para Jesus Cristo. Os meios para 
isso são: Ia) Ser sempre igual, 
ter um ar alegre e grave a um 
tempo; 2a) tornar o trabalho e 
a aula agradáveis aos meni
nos pela emulação, prêmios e 
louvores dados na hora certa; 
3a) não ser demasiado severo 
nos castigos nem demais difí
cil para contentarcom os temas 
e lições; 4a) testemunhar aos 
meninos a bondadede um pai. 
tomar parte em suas penas 
ajudando-os e encorajando-os, 
mostrando-lhes por seu 
cuidado e seu devotamento a 
instruí-los, a fazê-los avançar, 
procurando somenteoseu inte
resse."

A.D.F.M62 p.98 - 104
p.98. “O mestre deve teste- 
munharseuamoraseusalunos: 
Ia) Por seu devotamento a 
instruí-los nas verdades da reli
gião e por sua aplicação ao dar- 
Ihestodososconhecimentosque 
possam ser-lhes úteis na vida e 
em sua c< >ndiçào. 2°) Porseu zelo 
a formá-los na virtude [ ... |;
3") Por sua atenção a evitar-lhes 
as faltas; 4a) Pelos bons proces- 
sos de ensino, empregando a 
emulação, os elogios e os 
prêmios e tudo o que possa 
afeiçoar os meninos à escola e 
lhes tornar o trabalho doce e 
agradável;
5a) Por sua afabilidade, por uma 
grande honestidade em todas as 
suas relações com eles e com os 
pais. 6a) Pelos sentimentos de 
paiquedeveterparaseusalunos. 
I... ] p.101: "Para ganhar a esti
ma, o respeito dos meninos, o 
catequista deve ter conduta, 
constantemente unifonne.

A impressão prevaleceu pois A.D.F.M manteve a instrução primitiva, 
de que o Ir. Francisco adaptou um extrato. A Regra de 1852 fixa uma norma 
em função desse duplo ensinamento. Aliás, o quadro abaixo apresenta 
semelhanças bem significativas.

Apostolado de um Irmão Marista ou Tratado sobre a educação, redigido pelo Ir. João-Batista.
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Circular p.36

“Vós sabeis, meus caros Irmãos, os alunos 
são naturalmente inclinados a imitar um 
mestre que eles amam e que estimam a 
tomar seus pensamentos, suas maneiras de 
agir e acreditar tudo o que ele lhes diz. 
Como por consequência, seus jovens 
corações serão felizmente impressionados 
quando eles verão o mestre tão cheio de 
horror pelo pecado, de desprezo pelo 
mundo, de amor pela virtude, de estima 
pelas coisas da fé; quando eles o compre
enderão a falar com sua convicção tão 
profunda e que notarão em qualquer ocasião 
que ele trata com soberano respeito tudo 
o que lhes diz respeito!"

A.D.F.M. p. 178 - 9

“Os meninos são naturalmente imitadores [... ] os 
meninos aprendem mais pelos olhos do que pelas 
orelhas. A natureza os fez curiosos e seus olhos 
ávidos buscam por toda a parte instruções e exem
plos. Mas sobre quem se lançam os olhares senão 
sobre os que os instruem e que os consideram 
modelos que podem copiar em tudo. Fm irmão 
pode estar seguro de ter tantos vigias e imitado
res quantos escolares. [ ... ] assim acontece com 
seu recolhimento, sua união com Deus, sua atenção 
na oração, seu ar e seu tom que ele formará os 
meninos à piedade. É pelas maneiras respeitosas 

com que lhes fala das verdades da fé que lhes 
fará conceber uma alta idéia dos mistérios da reli
gião, e que lhes inspirará um grande respeito para 
um Deus e para as coisas santas."

Sente-se, portanto, por detrás da circular a presença das instruções do 
P. Champagnat sobre a educação que alguns manuscritos têm conservado.

2) UMA CADERNETA DE INSTRUÇÕES DO IR. FRANCISCO EA CIRCULAR

A segunda caderneta de instruções do Ir. Francisco65 comporta três 
textos sob os títulos: “Comparação das obrigações dos leigos e dos religio
sos” p.1185 — 1215;” Comparação das penas dos religiosos e dos leigos” 
p.1230- 1255; “Comparação do estado religioso e daquele dos leigos” p.1329 
-1361. Não se trata propriamente de instruções, seu conteúdo é muito exten
so e muito teórico. Pensa-se antes de notas colhidas de autores ascéticos, 
tomadas pelo Ir. Francisco. Alguns índices permitem, entretanto, de pensar 
que elas têm uma ligação com as páginas 84 - 90 da instrução sobre o espí
rito de fé de que algumas partes possuem títulos parecidos: O estado reli
gioso é, por assim dizer, o mais santo e o mais feliz que se possa desejar 
sobre a terra” (p.84); “Sejamos precavidos de exagerar as penas e as difi
culdades da vida religiosa” (p.85); “As penas da vida religiosa e da virtude

63 afm . 5101.308 
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são incomparavelmente menores que aquelas dos mundanos” (p.88).
Os textos em si mesmos apresentam analogias importantes. Por 

exemplo, a respeito da vida angélica levada pelos religiosos:

Circular p.84

"Que felicidade, com efeito, para nós de 
sermoslivresdos cuidados dascoisastempo- 
rais. e não ter como os anjos outra coisa 
senão louvar, amar, bendizereservira Deus, 
trabalhar para sua glória e para a salvação 
de nossos irmãos, de ter dado a Deus bens, 
honras, prazeres, até a liberdade e de poder 
dizer como São Francisco de Assis: Meu 
Deus e meu tudo, e eu não tenho nada mais 
que Ele! E de nos considerar continuamen
te como os favoritos de Jesus Cristo, e o 
objeto de suas divinas comunicações”...

p.86
A cruz é a marca de nossa semelhança com 
Jesus Cristo. “É assim que todos os santos os 

consideravam (as cruzes). Na impaciência de 
ver meu Deus, dizia Santa Teresa, só a feli
cidade de sofrer por Aquele que tanto sofreu 
por mim, torna a minha vida suportável. Ou 
sofrer ou morrer, repet ia ela sem cessar. A i nda 
mais Senhor, ainda mais! Exclamava São 
Francisco Xavier, quando Deus lhe mostra
va todos os trabalhos, todas as penas e todos 
os sofrimentos, que o esperavam nas índias 
e no Japão! “É bastante, Senhor, é bastante! 

Dizia o Santo quando Deus o inundava de 
consolações na solidão de Goa.”

Quanto ao mundo: (p.89)
"Seus bens são apenas vaidade, seus praze
res, crimes ou ilusões, suas honras, puro

Caderneta 308 p.1192

"Santo Afonso Ligório, falando a religiosos: “vossa 
vida é uma vida angélica, vosso convento um céu 
e vossos atos o triunfo da religião e da Igreja. Que 
nome mais digno podería vos dar. acrescenta São 
Bernardo?
Chamar-vos-ei homens celestes ou anjos terrestres, 
pois viveis ainda na terra, todo o vosso cuidado e 
todos os vossos pensamentos estão no céu!”(p. 1338). 
"O religioso deixando tudo por amora Deus, encon
tra tudo em Deus. Pode dizer com São Francisco: 
Meu Deus e meu tudo; e com o profeta: que have
rá no céu e que desejarei sobre a terra, senão vós, 
ó meu Deus!

p.1233
"Eu não posso resistir ao desejo de sofrer, excla
mava Santa Teresa, é preciso meu Deus que vós 
meu Deusmeenvieistribulaçòesou a morte. Sempre 
sofrer, jamais morrer, acrescentava Santa Madalena 
de Pazzi, e São João da Cruz só pedia a recom
pensa de sofrer e de ser desprezado por amor de 
Jesus Cristo. É bastante, meu Deus, demais asconso

lações; mas ainda mais penas e tribulaçòes. grita
va também São Francisco Xavier. A medida que os 
sofrimentos dejesus Cristo aumentam em nós. dizia 
São Paulo, nossas consolações aumentam também 
por Jesus Cristo (2 Cr.l).

p. 1248
“Julgamo-nos felizes no mundo de ter emprego 
lucrativo, um comércio florescente, de fazer bons
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Circular p.36 A.D.F.M. p. 178 - 9

engano. Raramente chega-se à fortuna; e se 
por acaso se chega com muitas penas, é 
conservada com extrema inquietação, dela 
se usufrui. Com muita pena conservamo-la 
com inquietações extremas, é desfrutada por 
alguns instantes, e a perdemos com extre
mos aborrecimentos".

negócios, de ganhar muito dinheiro, de chegarenfim 
a uma fortuna brilhante e colossal; não se mede 
nem tempo nem fadiga para isso. Entretanto que 
decepções experimentamos ordinariamente? 
Quantas vezes fomos enganados à sua espera I... ] 
um revés de fortuna nos lança na miséria e na deso
lação."

O Irmão Francisco enriqueceu a circular, conforme ele anunciava64, 
com extratos de suas próprias leituras ascéticas. Além disso parece ser o 
autor da terceira parte da circular, donde são extraídas as passagens acima 
citadas e nos pareciam de outro autor.

V parte: O Espírito do Instituto

Há uma passagem da circular (p.21) que está em consonância parti- 
cularíssima com os ensinamentos do Fundador e de numerosas outras passa
gens dos manuscritos e impressos da literatura marista, é o seguinte:

“Acrescentemos, prezadíssimos irmãos, existe uma razão particular que 
nos obriga a nos ligar a esse espírito de fé, que nos torna necessária a vida da 
fé, é o caráter mesmo e o espírito próprio de nossa congregação. Com efeito, 
o espírito dos irmãos de Maria, ser caráter distintivo deve ser um espírito de 
humildade e de simplicidade, que os leva a exemplo da Santíssima Virgem, 
sua Mãe e modelo, a ter uma predileção particular pela vida escondida, pelos 
empregos humildes, pelos lugares e as escolas mais pobres, que os leva a fazer 
o bem por toda a parte e sempre sem barulho e sem ostentação, que os afeiçoe 
a um ensino modesto e restrito, porém, sólido e religioso."

Já tratamos este tema na Introdução à vida de M.J.B. Champagnat 
(cap. XIV). Contentemo-nos de relembrar as passagens que dizem coisas 
semelhantes.

Vida p.408, Cap.XII: “A sua vida deve ser humilde, escondida e 
desconhecida pelo mundo” ... “A humildade deve ser sua virtude de predi
leção”; p.413: “Quem possui esta virtude (a humildade) vive com pouco

6*4 Circular, T2 p.5: "Venho, hoje, guiado pelos mestres da vida espiritual, a vos entreter pelas cartas, 
sobre este importante tema.”
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barulho na comunidade” ... “faz o bem sem trombeta”.
Irmão Francisco: caderneta 307, p.147-150: “Caracteres e espírito da 

Sociedade dos pequenos irmãos de Maria6'”’: Nossa vida deve ser uma vida 
humilde, escondida, desconhecida ao mundo. A humildade e a simplici
dade devem sempre ser as virtudes principais, privilegiadas e caracterís
ticas de cada um de nós” ...; caderneta 308. p.544-554: “Maria, modelo de 
humildade”: “a humildade deve ser a virtude querida e especial dos Irmàozinhos 
de Maria. [...]. A vida escondida, exercícios humildes, os empregos peno
sos e repulsivos, os desprezos: numa palavra, a prática contínua da humil
dade deve fazer suas delícias.”

Textos muitos próximos a esses das cadernetas do Ir. Francisco e 
que são retranscrições ou adaptações da mesma instrução original do P. 
Champagnat aparecem também nos manuscritos do Ir. João Batista. Damos 
a seguir amostras abreviadas.

Notar que este título corresponde aos lermos empregados na circular.

Caderneta 307, p.148 
Ir. Francisco

Escritos 3, p.128 e Escrito
4, p. 353 Ir. João Batista

A.D.F.M. p.284 
Ir. João Batista

De tudo isso é preciso 
concluir:

Donde devemos concluir: "Segue-se pois de tudo o que 
foi dito:

Ia Que a humildade e a 
simplicidade devem ser as 
virtudes queridas dos Irmãos 
de Maria ...

Idem Ia Que a humildade deve ser 
a virtude querida dos Irmãos 
de Maria.

2a Que eles devem ter uma 
predileção particular pela 
vida oculta ...

Idem Idem

3a Que cada Irmão deve 
considerara humildade como 
a virtude principal de sua 
vocação.

Idem 3° Que pelo espírito de sua 
vocação eles sào chamados a 
viver desconhecidos para o 
mundo, o quanto possível, isto 
é. fazer o bem sem barulho."...

4a Que os irmãos devem fazer 
o bem sem barulho.”...

Idem 4°Queépela humildade, pela 
modéstia que trabalharão 
eficazmente na santificação de 
sua alma ...

Etc Etc Etc
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A estes textos seria necessário acrescentar os da Regra de 1852, cujo 
capítulo V da segunda parte sobre a humildade fala de “predileção parti
cular" pela humildade que deve ser a sua "virtude particular”. O seu espí
rito é de fazer o bem sem barulho" e de “viver desconhecidos e esqueci
dos do mundo.”

A Circular de 1848 mostra, pois, como pode ser acrescido o ensina
mento do Fundador no ponto central da espiritualidade marista. Notar-se- 
á igualmente que o Ir. Francisco leva um complemento que não era de 
nada semelhante ao texto primitivo que o ensino deveria ser “modesto e 
restrito mas sólido e religioso”. Traduz assim um acréscimo novo, num 
contexto em que as escolas dos irmãos, impelidas pela elevação de nível 
das escolas e pelo desenvolvimento dos pensionatos, têm a tendência de 
ministrar um ensino menos elementar e no qual o lugar do catecismo é 
menos preponderante.

VI Parte: Uma espiritualidade teocêntrica sem 
EQUIVALENTE NO RESTO DA LITERATURA MARISTA

Até ali insistimos sobre os laços entre a circular e os outros livros 
ou manuscritos da congregação a fim de demonstrar quanto esta Circular 
aparentemente sem laços com Padre Champagnat era toda plasmada em 
seus ensinamentos. Agora vamos colocar em evidência uma grande origi
nalidade da circular apresentando um extrato (p.76) que parece sem equi
valente. Ei-lo:

“A fé, a nos lembrar, como verdade primeira e fundamental, o ser 
infinito de Deus e nosso nada, levar-nos-ã de modo eficaz à soberana 
majestade de Deus e ao culto de adoração, de amor e de dependência que 
nós lhe devemos. Por um lado, com efeito, ela nos mostrará Deus como 
o único necessário, soberano, independente, imenso, imutável, de uma 
excelência e de uma imensa perfeição absolutamente infinitas. Por outro 
lado ela nos fará ver com a mesma certeza de que tudo quanto existe tem 
o ser somente dele, e que todas as criaturas estão na dependência de seu 
soberano poder, tão absoluto, tão universal, tão contínuo, que sem a sua 
assistência em todos os instantes, todas as coisas e pessoas cairíam logo 
no nada de onde o seu poder e sua bondade as retirou; que em conse
quência, por nós mesmos não somos nada e não temos nada, não pode
mos nada [ ... ] Tudo é, pois, de Deus só, a Deus só e para Deus só. E 
somente a Ele, pois, que nós devemos levar todo o nosso ser e tudo o que 
nós podemos fazer ou pensar. Assim, sobre esta grande verdade do ser 

42



A Circular sobre o Espírito de fé

infinito de Deus e de nosso nada, o espírito de fé fará lançar os funda
mentos da sólida humildade; nos estabelecerá no desprezo e desapego de 
nós-mesmos e das criaturas, nos ensinará a estimar a Deus, acima de tudo, 
a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo de todo o nosso coração.”

O Ir. Francisco não indica de qual mestre espiritual ele se inspirou 
para desenvolver uma espiritualidade tão fortemente teocêntrica. Sempre 
que ele trata da grandeza infinita da divindade e do nada do homem ele 
acrescenta aspectos fundamentais à espiritualidade da Escola Francesa66.

66 Yves Kruinenaker, I. Ecole française de Spiritualité. Des mystiqiies, des fondateures. des eourants 
et leu rs interpretes, le Cerf. Paris. 1998 p.373-380.

Certamente encontramos idéias próximas e parecidas na Vida, nota- 
damente, p.291, Cap.il:

Esclarecido por este espírito de fé, ele via com nitidez sua própria fraque
za, o nada da criatura, a vaidade dos meios humanos e contava tão somente 
sobre Deus para o êxito de seus empreendimentos [ ... 1 Rezemos, pois, a 
Deus Nosso Senhor a fim de abençoar nosso trabalho, porque, Nisi Dominus 
aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam” ...

No capítulo sobre a humildade do P. Champagnat encontramos também:
“A fundação do Instituto e seus progressos, repetia em todas as 

ocasiões, são a obra de Deus e não nossa, é Ele que tudo fez; é ã proteção 
de Maria que devemos essa bênção e todo o sucesso. Quanto a nós somos 
práticos a gastar, destruir o que Deus nos confia, e devemos sem cessar 
rezar a Ele a fim de proteger esta comunidade, por causa de nossas faltas.” 
(p.407).

O capítulo sobre a confiança em Deus do P. Champagnat é aque
le que parece mais próximo deste texto, principalmente neste extrato duma 
instrução, (p.299).

“ ... O próprio do homem é a fraqueza, é a miséria e o nada.”
Nem menos, o tom é diferente. O Padre Champagnat parece menos 

sensível ã grandeza de Deus que à Providência que assiste o homem que 
conta somente sobre Ele. Sua espiritualidade parece mais a de um homem de 
ação que de um especulativo. Nós formulamos isso apenas a título de hipó
tese e porque é possível que textos do Fundador nos tenham escapado.

Por quanto isso seja assim, recordando que a humildade não é só 
uma virtude de ordem moral mas a consequência de uma teologia gran
demente teocêntrica, o Ir. Francisco nos permite, melhor que o Ir. João- 
Batista, e talvez melhor que o Padre Champagnat ele mesmo, de perceber 
o sentido profundo dessa virtude fundamental do Fundador, em conse- 

43



qüência de sua grande conf iança em Deus e da consciência de seu próprio 
nada. Se os irmãos devem levar uma vida humilde e escondida, conforme 
a imitação de Maria, mas porque viver assim, certamente é tributar a Deus 
a adoração à qual somente Ela tem direito.

VII Parte: as fontes do Ir. Francisco

É certo que para chegar a formular de maneira tão rigorosa uma espi
ritualidade teocêntrica e niilista o Ir. Francisco inspirou-se em autores espi
rituais. Sua Circular é sobretudo entretecida de citações bíblicas cuja lista 
vem abaixo:

I) AS FONTES BÍBLICAS:

Antigo Testamento Ir. Francisco
Levítico 1
Reis 1
Salmos (salmo 118) 9
Sabedoria 2

Edesiastes 1
I saias 1
Habacuc 1

Total 17 - 24%
Novo Testamento

Evangelho
Mateus 8
Marcos 2

Lucas 9
João 5

Total 24 - (39%)
Epístolas de Paulo

Romanos 7

1 Coríntios 2
2 Coríntios 3
Gálatas 2

Efésios 1
Filipenses 1
Colossenses 1
1 Timóteo 2
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Novo Testamento Ir. Francisco
Hebreus 4

Total 23 -(33%)
ATOS 3

Epístolas Católicas
Tiago 1
1 Pedro 1

Total do Novo Testamento 53 - (76%)

O Ir. Francisco fez um intenso uso da Bíblia, sobretudo dos evan
gelhos e das epístolas de São Paulo. Até forneceu (p.158) uma instrução 
sobre a leitura da Bíblia na tradição da lectio divina:

“Entrando num grande recolhimento, a pessoa lê esta divina pala
vra com religioso respeito, compenetrando-se, ama-a, a saboreia, seu espí
rito se aclara com as puras luzes que de lá saem, seu coração recebe com 
docilidade as impressões divinas; e deixando pouco a pouco as vaidades 
do mundo e das ilusões do século, ele se replena do espírito de fé, agarra- 
se unicamente a Deus e se inflama de seu amor.”

O irmão deve em particular gostar dos evangelhos a exemplo dos 
santos e considerar “todos os escritos dos santos doutores, dos mestres da 
vida espiritual” como "evangelho explicado”. Estranhamente não fala de 
São Paulo, provavelmente porque o vocábulo “evangelho” é sinônimo de 
Novo Testamento. Contentemo-nos de constatar que o Ir. Francisco privi
legia os evangelhos de Mateus e Lucas e a epístola aos Romanos, enquan
to a Escola Francesa insiste sobre João, a epístola aos Romanos e as duas 
epístolas aos Coríntios. Na vida do Padre Champagnat encontra-se a mesma 
insistência sobre Mateus, Lucas e Romanos, mas também sobre I Coríntios 
e Gaiatas6 .
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2) O IRMÃO FRANCISCO EA TRADIÇÃO ESPIRITUAL

Quais são, para ele, os santos doutores e mestres da vida espiritual
nos quais ele nos diz ter-se inspirado?

A. Lanfrey. Introduction à Ia Vie de M.J.B. Champagnat, p.103.



Santos e autores espirituais Número de citações

Sào Bernardo
Imitação de Cristo
Santo Afonso de Ligório
João Crisóstomo
Santo Agostinho
Anais da Propagação da Pé (1849)
Santo Ignácio, Mártir
Santa Teresa
Sào Francisco de Assis
Santo Atanásio
Sào Bento
Santo Epifânio
Santo Tomás
Sào Cipriano
Total

6
5
4
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1

1

30

Dominam portanto os Padres da Igreja e os Santos anteriores ao sécu
lo XVII. Existe só Santo Afonso de Ligório, santo do século XVIII, que 
merece ser mencionado. A única literatura contemporânea citada, os Anais 
da Propagação da Pé, tem apenas interesse episódico. É verdade, porém, 
que o Ir. Francisco, no final da Circular (p. 151) recomenda a leitura dos 
grandes clássicos ascéticos: Rodríguez (A Perfeição cristã); São Jure (O 
Conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo); Grenada68, Ligório e a vida 
dos Santos. Os números de citação mostram-nos, portanto, que para o Ir. 
Francisco o Novo Testamento é o centro maior de todo o ensino com seu 
anúncio, o Antigo Testamento, e seu prolongamento, as palavras dos santos. 
Visão clássica, sem dúvida, mas que não encontramos na literatura maris- 
la, seguidamente sobrecarregada de citações, de exemplos de santos e de 
histórias edificantes é que emprega a Escritura como uma autoridade entre 
outras. Unindo a espiritualidade marista em torno do espírito de fé e este
ando este sobre a Escritura, em particular, os evangelhos e São Paulo, o 
Ir. Francisco fez obra doutrinai de boa qualidade. Aliás é legítimo de 
perguntar se não estamos perante a razão profunda que o leva a não 
mencionar uma só vez o Padre Champagnat, porque ele quer ligar a espi

68 . ■O guia cios pecadores.
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ritualidade marista a uma antiga e indiscutível tradição? O Fundador está 
ainda muito próximo para tomar lugar entre as autoridades, aliás a origi
nalidade de sua vida e de sua doutrina ainda está bastante ligada porque 
se vive sobre uma tradição oral. Fixando-se uma e outra entre 1852 e 1856, 
e afirmando a santidade do Padre Champagnat na introdução à sua Vida, 
o Instituto poderá enfim lhe dar um lugar entre os grandes ancestrais e 
assim encerrar sua situação de luto. Pode-se por outra perguntar se esta 
Circular que nunca cita o Fundador, sendo, porém, o primeiro escrito siste
mático sobre a espiritualidade marista composto por um dos primeiros 
discípulos, não está cheio de seu espírito que os excertos de regras, de 
fatos e gestos e de virtudes de Marcelino Champagnat composto depois 
pelo Capítulo e pelo Ir. João Batista, e que recordam sua doutrina a fim 
de dar-lhe um caráter didático facilmente assimilável. E por isso que é 
preciso estar de acordo, assim nos parece, dar a esta literatura situada 
entre a morte do Fundador e a codificação de seu pensamento, um lugar 
privilegiado.

Conclusão: complexidade da Espiritualidade 
Marista

O exame desta circulamos permite, pois, pensar que se o Ir. Francisco, 
talvez, não seja o autor exclusivo, ele, ao menos, teve um papel prepon
derante em sua elaboração. Mas, a questão do autor da circular é bastan
te secundária. O que importa é que nós estejamos diante da primeira mani
festação sistemática do pensamento da congregação sobre a sua própria 
espiritualidade ao final da primeira metade do século XIX. Estamos, outros- 
sim, na presença duma etapa capital da elaboração da regra e da Vida do 
Fundador, com laços com outros manuscritos do Ir. João-Batista ou do Ir. 
Francisco que, de maneira menos elaborada, traduzem também o mesmo 
esforço de reflexão. Enfim, o inventário das fontes utilizadas é para nós 
um índice excelente pelo qual esta elaboração foi feita pelas buscas na 
Escritura e numa tradição espiritual bastante precisa, na qual se funda
mentaram os ensinamentos do Fundador.

Esse esforço de integração do Fundador na longa história da espiri
tualidade revelou-se criativa porque o tema do espírito de fé não parece 
vir diretamente do Fundador mesmo que este o tenha praticado. Pela Vida 
nós temos alguns índices do conteúdo das instruções do Padre Champagnat. 
Assim (p.107) nos diz que na época da construção de La Valia em 1822 
suas instruções “giravam quase sempre sobre a piedade, a obediência, a 



mortificação, o amor de Jesus, a devoção à Santíssima Virgem, e o zelo 
pela salvação das almas." Recordando as instruções ministradas pelo P. 
Champagnat em 1824, quando da construção de 1’Hermitage (p. 133) o Ir. 
João Batista acrescenta: “Ele lhes fazia, durante este verão, sólidas instruções 
sobre a vocação religiosa, sobre a finalidade do Instituto e sobre o zelo 
na educação cristã dos meninos.”

Nem de um caso nem de outro não se trata do espírito de fé. Além 
disso, esse tema não aparece no Manuel de Piété (1855) que é portanto o 
resumo da doutrina marista que os irmãos deviam aprender no novicia
do, não está presente, de qualquer forma, no manuscrito de Méditations 
sur les grandes Verités do Ir. João-Batista69, nem na sua coletânea de exames 
de consciência70. As coletâneas de manuscritos de instruções dos Irmãos 
João Batista e Ir. Francisco não falam disso71. As Biografias de alguns irmãos 
(1868) apresentam assim as virtudes características dos Irmãos Maristas:

“O temor e a fuga do pecado, o apego e o devotamento à sua vocação 
e a seu Instituto, a caridade para com o próximo, a inteira obediência ao 
superior e ã Regra, o amor a Jesus Cristo, o zelo para ganhá-los a Nosso 
Senhor, a devoção à Santíssima Virgem, etc.”

O índice temático das circulares (1917) é, ele mesmo, muito pobre 
a este respeito. No artigo, “espírito”, nem indica espírito de fé2. Em resu
mo, os textos do Instituto são extremamente pobres sobre o tema do espí
rito de fé, ou melhor, este se encontra diluído um pouco por toda a parte. 
O Ir. Silvestre fala apenas duas vezes (p.68 e 309-10.) do espírito de fé do 
P. Champagnat para afirmar sua convicção que é o princípio unificador de 
sua vida sem mencionar, entretanto, algum ensinamento dele sobre este 
tema.

Todas estas razões nos levam a pensar que o espírito de fé não é 
tema original do P. Champagnat, mas o fruto duma elaboração doutriná
ria do Ir. Francisco que releu a vida de seu mestre espiritual à luz de sua 
própria experiência e de suas leituras bíblica e espirituais. Sua situação de 
Diretor Geral e seu prestígio de discípulo da primeira hora lhe permitiram

1,7 AFM ... 5201.21 desenvolvimento nas meditações 43 - 48 "o que é um santo" o Ir. João Batista não 
cita o espírito de fé como caráter da santidade. O texto é retomado no livro A.L.S.
70 A.EM. 5201.22
7' Manuscritos tardios do Ir. Francisco tratam de maneira anedótica.

“ Está situado no artigo “fé" que é pouco guarnecido.
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fazer essa interpretação na Regra de 1852 e na Vida do P. Champagnat75. 
Apesar de tudo nestas duas obras, esta visão unificada da espiritualidade 
em torno do espírito de fé se encontrou afogada numa lista de virtudes. 
Além do mais, a influência preponderante do Ir. João Batista na formação 
da espiritualidade marista, claramente evocada pelo Irmão Luís-Maria, no 
esboço biográfico do Ir. João Batista 4, orientou o escrito para “as virtu
des sólidas", isto é, com a predominância da ascese.

Estamos, pois, em presença de um belo exemplo de complexidade 
da espiritualidade marista onde vemos o ensinamento do Fundador inter
pretado por duas vias diferentes: uma do Ir. Francisco que vai além das 
instruções originais e não hesita diante de uma reformulação que unifica 
e faz emergir o que no P. Champagnat parece ter sido profundamente vivi
do mas não sistematizado, a outra, do Ir. João Batista, talvez mais agarra
da à formulação primitiva da doutrina do Instituto, faltando-lhe, porém, 
um pouco de altura e sobretudo de espírito de síntese. Os livros do Instituto 
trazem a marca, não só do Fundador, além de duas interpretações de sua 
espiritualidade que a flexibilizam segundo duas direções que se amalga
mam tanto quanto entre si.

49

5 Nos Anais do Instituto (T. 1 p. 109) <> Ir Avit nos indica uma instrução do Padre Champagnat sobre 
o espírito de fé nos anos de 18.30. parece que apenas copiou da Vida p.286 — 92. Aliás, o que ele 
denomina instrução corresponde a uma séries de sentenças.

Circulaires. T.4 p.250: "Não é ele como um segundo fundador?"
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Uma Obra Fundamental Esquecida: 
O Manual da Sólida piedade (1 855)

Irmão André LANFREY, FMS.
Doutor em História, Professor do Liceu. 
Pesquisador sobre as origens maristas 

em Villeurbanne, França.

Não se deu ainda bastante atenção, nos estudos maristas, a uma lite
ratura que se situa entre a morte do Fundador e a publicação de sua biogra
fia. Biografia que constitui o primeiro corpus doutrinai da congregação. 
Visto que, com efeito, antes dessa biografia, que torna acessível a Vida do 
Fundador ao grande público, há les Règles communes de 1852, o Guide 
des Écoles (1853), les Règles du Gouvernement (1854), as circulares do Ir. 
Francisco e uma pequena obra quase impossível de achar hoje, le Manuel 
de Piété,de 18557\ sobre a qual focalizaremos nossa atenção.

O MANUAL DE PIEDADE NO CORPUS DOS GRANDES 
TEXTOS DE REFERÊNCIA

Sua introdução 6 tem o mérito de nos situar no vasto esforço doutri
nai da congregação entre a morte do Fundador e sua Biografia oficial. O 
Instituto, pelas Règles Communes, obteve a uniformidade da vida religio
sa, pelo Guide des Écoles, a do ensino, pelas Règles du Gouvernement, 
uma autoridade firme; faltava elaborar a uniformidade das orações e a 
formação dos jovens Irmãos. O Manual de Piedade responde a esse obje
tivo, visto que sua primeira parte encerra os "Princípios da Perfeição cristã 
e religiosa77, a segunda, as “Qualidades de um bom Irmão’’, a terceira, “as 
diversas orações para santificar o dia”. A obra tem ainda outra ambição: 
dar a todos os Irmãos a facilidade e o meio de se formarem à virtude, de 
se compenetrarem mais profundamente no espírito do Instituto e dos prin
cípios de nosso piedoso Fundador”. Assim - continua a introdução -“esses

Não confundir com l.c Directoire de Ia solide piété.
(1 Ela se encontra nas Círculaires. T.2. p. 227-232 Será retomada parcialmente nas edições dos 

Príncipes de Perfection.
E com esse título que os Irmãos o designarão.
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princípios de perfeição serão para todos os Irmãos o catecismo da vida 
espiritual”, destinado a firmar e a unificar a formação inicial e permanen
te dos Irmãos. Esta obra é, portanto, o antepassado dos Príncipes de la 
Perfection Chrétienne (1863) que apenas guardarão do Manual a parte 
doutrinária, notavelmente aumentada, e do Directoire de la Solide Piété 
(1865) que encerra as orações. É também o primeiro guia da formação.

Dado que está redigido sob forma de catecismo, o Manual não é 
mais legível tal como é, hoje. Não impede que seja anterior - de pouco é 
verdade - à Biografia do Fundador e mereça por isso grande atenção 
porque é fruto da experiência e da reflexão do Instituto e uma das fontes 
de inspiração da própria Biografia.

Ia PARTE : AS “ MÁXIMAS DO P. CHAMPAGNAT ”

Não podemos, em curto artigo, oferecer estudo exaustivo deste livro. 
Então, escolhemos estudar algumas passagens que nos parecem mais signi
ficativas. Começaremos pela análise do capítulo XIV da segunda parte que 
dá a lista enumerada de 52 máximas ou sentenças do P. Champagnat que 
se encontram todas em sua Vida nos diversos capítulos. Como sua forma 
não é absolutamente idêntica de uma obra para outra, damos uma amos
tra das correspondências entre os textos sobre as primeiras sentenças trans
critos por extenso.
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II CORRESPONDÊNCIAS ENTRE AS SENTENÇAS DO MANUAL E DA 
VIDA

Manual de Piedade, p. 141, Cap. XIV : 
“ Máximas do P. Champagnat ”

Vida, 2* parte, Cap. I, p. 25978

“ 1/Para edificar os alunos e lhes fazer amar 
a virtude e ganhá-los a Deus, não basta 
ser piedosose virtuosos, é necessário ainda 
ler um caráter e maneiras que agradem e 
atraiam. Um Irmão deve, portanto, traba
lhar sem cessar para corrigir seus defeitos 
de caráter e tudo o que em sua pessoa 
possa magoar e ferir o próximo".

“ Para edificar os alunos e conquistá-los para Deus, 
é necessário ter sincera piedade e sólida virtude; 
mas não basta. É também indispensável ter gênio 

que agrade e maneiras que atraiam.”

“ 2/ Desconfiem dos homens de gênio 
sombrio, melancólicos, que gostam de estar 
sozinhos e ocultar-se, porque quase 
sempre têm pensamentos perversos"

“ 3/ Há duas espécies de homens com os 
quais o demônio faz tudo o que quer, os 
preguiçosos e os que se deixam levar pela 
tristeza e pelo desânimo. ’’

Vida, Cap. I, p. 254
“Os religiosos de caráter tristonho, melancólico, que 
gostam de ficar a sós e esconder-se. quase sempre 
aninham no espírito pensamentos perversos.”

“ flá duas espécies de homens dos quais o demô
nio faz tudo quanto quer: os preguiçosos e os que 
se deixam levar pela tristeza e pelo desânimo".

As duas fontes apresentam algumas variantes bem compreensíveis, 
advindas do fato de que estamos em frente a dois gêneros literários dife
rentes, ou porque os autores citam de memória ou se referem a cópias 
diferentes. Para não tornar o texto pesado, prosseguimos contentando-nos 
em resumir as máximas e assinalar as referências na Vida.

2/A ORDEM DAS SENTENÇAS

H Edição do bicentenário, 1989. Os números dos capítulos em algarismos romanos indicam os capí
tulos da segunda parte.
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4 0 que nos causa maior desgosto hoje será nossa consolação na morte. 
5/ Não se deve temer os maus, mas Deus, sobretudo a nós mesmos 

porque somos nossos piores inimigos.
6/ Somente Deus nos pode dar o êxito. Nós apenas estragamos tudo.

7/ E por Deus, Maria, a piedade e a virtude que se obtém o sucesso nas 
escolas e não pelos meios humanos.

8/ Nào é o gênio que conta nas obras de Deus, mas a dedicação, a 
virtude, a piedade e a confiança em Deus.

9/ Um Irmão não deve apenas instruir os alunos, mas rezar por eles.
10/ A oração é a fonte de todas as virtudes (Sabedoria 7. 11).
11 Os Irmãos piedosos são preciosos para o Instituto. Quanto mais 

numerosos forem mais o Instituto progredirá.
12/ Um bom religioso é necessariamente homem de oração.
13/ 0 pensamento "Deus me vê" expulsa a tentação.
14/ Quanto mais a obediência custar, mais Deus nos abençoa.
15/ O corpo se habitua a tudo. E necessário recusar de contentar a natureza.
16/ A gula é frouxa na prática da virtude.
17 Quem pretende ser forte deve mortificar-se nas pequenas coisas.
18 A impureza provém da gula e da preguiça.
19/ Quando for tentado pela vaidade, pense que há pouca virtude em você. 
20/ O orgulhoso não presta para nada sejam quais forem suas qualidades. 
21/ Educar uma criança: função mais sublime do que governar o mundo. 
22 Um catecismo bem apresentado vale mais do que as maiores penitências. 
2.3. Uma boa primeira comunhão é penhor de salvação.
24/ E necessário inspirar nas crianças grande horror ao pecado.
25/ Instruções, avisos e correções sào uma semente que, para vingar, 

deve ser regada pela oração.
26/ Não procurar espalhar a devoção a Maria é mostrar que nào se tem zelo.

27. Um Irmão não pode negligenciar o estudo do catecismo sem se tornar 
culpado.

28/ O demônio perde tempo com os homens ocupados. Tem êxito com 

os preguiçosos.
29/ Quando alguém se dá a Deus deve fazê-lo sem desvios.
30/ O desapego dos pais é indispensável aos religiosos.
31/ Quem é apegado aos pais pouco preza sua vocação.
32, O Irmão que preza mais seus pais do que seu dever é leviano.

Cap. 11 p. 264

Cap. II p. 268
Cap. II p. 268

Cap. II p. 268

Cap. 111 p. 273
Cap. IV p. 287
Cap. IV p. 288

Cap. IV p. 294
Cap. IV p. 288
Cap. V p. 299

Cap. VIII p.331
Cap. XI p. 361
Cap. XI p. 362
Cap. XI p. 363

Cap. XI p. 363
Cap. XII p. 376

Cap. XII p. 377
Cap. XX p. 464

Cap. XX p. 464
Cap. XX p. 466
Cap. XX p. 467

Cap. XX p.469
Cap. XX p.469

Cap. XIV p.397

Cap. XIV p. 395

Cap. XXIV p.514
Cap. X p. 356
Cap. X p. 356
Cap. XVI p. 417
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Manual de Piedade Vida

33/ Aquele que se esconde, não vive como os outros, é impróprio para a 
vida religiosa.

34 O homem fica ao abrigo das tentações quando se encontra onde 

Deus o colocou.
35/ Ser Irmão é comprometer-se a ser santo.
36/ Um Irmão é uma alma predestinada a virtude elevada.
37/ O remédio contra a tentação de abandonar a vocação é a abertura de 

coração e a submissão aos superiores.
38/ Quem vai procurar conselhos no Egito se perderá com os conselhos 

do Egito.
39/ Ninguém mais do que o superior é idôneo para discernir a vocação.
40/ Fiquem em suas casas e salvarão a vocação.
41/ Entre os leigos, poucos eleitos. O contrário se dá na vida religiosa.
42 Maria nos recebe para nos dar a Jesus.
43. Os indivíduos talentosos apenas sào próprios para fazer o bem. se 

forem humildes.
44/ O religioso sem piedade não pode amar sua vocação.
45/ A virtude é fácil quando se ama Jesus.
46/ Jesus concede a devoção a Maria somente às almas privilegiadas.
47 As virtudes sào como rosas entre espinhos. O religioso nào vê espinhos.
48/ Um religioso é mais feliz com a piedade do que os mundanos com 

a fortuna.
49/ As alegrias dos mundanos são barulhentas porque seu coração é infeliz.
50/ Um Irmão nada mais deve desejar tanto quanto ser bom catequista.
51/ É ensinar bem o catecismo quando se reza pelos alunos e se lhes dá o 

bom exemplo.
52 Que se possa dizer dos Irmãos, como dos primeiros cristãos:

“Vede como se amam”.

Cap. XVI p. 417

Cap. XVIII p. 435
Cap. XVIII p. 436
Cap. XVIII p. 436

Cap. XVIII p. 44.3

Cap. XVIII p. 44.3
Cap. XVIII p. 444
Cap. XXIV p. 512
Cap. XVIII p. 435
Cap. 10 p. 101

Cap. III p. 273
Cap. 10 p. 100
Cap. 10 p. 100
Cap. 10 p. 101
Cap. 10 p. 101

Cap. 10 p. 101
Cap. 10 p. 101
Cap. 10 p. 102

Cap. 10 p. 102

Cap. 21 p. 212

Pode-se facilmente observar que a ordem das sentenças, na maioria 
dos casos, segue aquela dos capítulos da Vida, o que indica um forte laço 
entre as duas fontes. Contudo, muitos capítulos não sào representados e 
as sentenças 42-52 vêm quase todas de um único capítulo da Ia parte da 
Vida. Parece-nos que essas convergências e divergências revelam diversas 
tradições e graus na elaboração do pensamento marista sobre a herança 
do Fundador.
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31 OS TRAÇOS DE UMA PRIMEIRA ORDEM DOS CAPÍTULOS DA IIa 
PARTE DA “VIDA "?

A nosso ver, a coletânea das sentenças compreende duas séries distin
tas: urna está próxima da ordem da 2a parte da Vida; a outra (as máximas 
42-52), relatadas pelo capítulo 10 da Ia parte, é independente. A temáti
ca das máximas da primeira série parece, então, ser organizada assim:

Manual de piedade Vida

1/A alegria : N° 1-3
2/0 espírito de fé e a confiança em Deus: 4-8
3/Oração e presença de Deus: 9-12
4/Ohediência: 14
5/ Mortificação : 15-18

6/ Orgulho, humildade : 19-20
7/ Zelo :educaçâo. catecismo, Ia comunhão, devoção marial : 21-28
8/ Desapego dos pais : 29-32
9/ Vocação : 33-41

Cap. I
Cap. II-I11 
Cap. IV-V 
Cap. VIII 
Cap. XI 
Cap. XII 
Cap. XX, XIV 
Cap. X, XXIV 
Cap. XVIII

Essa temática parece traduzir os grandes eixos da espiritualidade 
marista dos anos 1840-50. Percebe-se, com efeito, que a ordem dos assun
tos abordados está próxima à da Vida por uma parte, mas da outra, somen
te treze capítulos da Vida, sobre vinte e quatro, estão representados aí. 
Alguns, muito importantes, como o da devoção marial (Cap. VII), o amor 
a J.C. (Cap. VI), a regularidade (Cap. XIX) não figuram, mas são tratados 
implicitamente em certas sentenças. Assim, sobre Maria, as sentenças 26 
e 42 são suficientemente explícitas; a máxima referente à obediência (N.s 
14) compreende implicitamente o Regulamento. O mesmo acontece com 
os NH 42 e 45 que são nitidamente cristológicos.

A ausência de outros capítulos é menos surpreendente: assim os capí
tulos XV-XVII sobre a formação dos Irmãos, ou XXI-XX1V sobre a instrução 
e a educação que apenas são uma extensão do capítulo XX sobre o zelo 
e a vocação.

Temos, portanto, a impressão que o Ir. João Batista se inspirou, em 
seu plano da segunda parte da Vida, na primeira elaboração doutrinai orga
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nizada 9, que revela essa escolha de sentenças. Dispondo de abundante 
material, mas querendo também realizar um corpo doutrinai completo, 
teria feito ajustes importantes, seja na divisão dos capítulos, seja na criação 
de novos.

9 De que é o autor provável

Ao explorar a ordem das sentenças 1-41, falta-nos reconstituir uma 
doutrina do Instituto realmente transmitida aos noviços na fase 1840-1855 
que se poderia formular assim: para tornar-se Irmãozinho de Maria é neces
sário ter gênio agradável, alegre e constante, ter confiança em Deus e em 
Maria, estar cheio de piedade e de espírito de fé. Ao ser obediente, humil
de, mortificado, repleto de zelo, então, o Irmão será apto a fazer o bem 
junto às crianças. Por sua abertura de coração, desapego dos pais, sua fé 
na grandeza de sua vocação o Irmão garantirá a perseverança no bem.

4/ UMA TRADIÇÃO MAIS ANTIGA LIGADA À PRIMEIRA ?

Levemos agora em conta a segunda série de máximas que têm laço 
muito forte com as páginas 98-100 do capítulo 10 da Ia parte da Vida, que 
nos relatam a construção de La Valia no verão de 1822 e nos dizem que 
o P. Champagnat não negligenciava as instruções que “eram breves, mas 
animadas e cheias de entusiasmo" e “versavam geralmente sobre piedade, 
obediência, mortificação, amor de Jesus, devoção a Maria e zelo pela 
salvação das almas". Para não alongar demais o Ir. João Batista se conten
ta em relatar “algumas máximas que lhe eram mais familiares”.

Segue-se uma coletânea de quinze sentenças que constituem um 
condensado do ensino dado pelo P. Champagnat por volta de 1822. Dez 
entre elas (N. 42.44-51) foram conservadas na lista das máximas do Manual 
de Piedade. Podemos com todo o direito pensar que esta série de Máximas 
do Manual vem de uma coletânea de sentenças tiradas de instruções remon
tando a 1822.

5/ UMA SENTENÇA PERMITE DATAR UMA INSTRUÇÃO

É necessário, no entanto, resolver algumas pequenas dificuldades. 
Em primeiro lugar, a sentença N.a 43 não figura no capítulo 10, mas no 
fim de longo extrato de uma instrução do P. Champagnat, relatada no Cap.

57



III, p. 273, sobre a necessidade de preparar bem o catecismo e de também 
rezar muito.

“Por isso não receio afirmar: os indivíduos, por mais talentosos que 
sejam, se não tiverem, ao mesmo tempo, sincera humildade, são os menos 
aptos a fazer o bem, porque contam demais consigo mesmos e de menos 
com Deus”

A máxima N.B 43 é absolutamente idêntica, salvo as palavras da intro
dução: “Não receio afirmar”. Sabemos, graças à Vida, de que instrução é 
extraída. O Ir. João Batista nos sugere até mesmo a data aproximada porque, 
antes de principiar essa instrução, nos diz que o P. Champagnat nem sequer 
tinha tempo de preparar as palestras “porque as ocupações do santo minis
tério e o cuidado de sua comunidade o absorviam quase por inteiro”. Isso 
significa, portanto, que estamos ainda na origem da congregação, quan
do o P. Champagnat era coadjutor. Será exonerado dessa função apenas 
em novembro de 1824. É verdade, contudo, que um pouco mais abaixo 
nos diz que são as palavras "que repetia muitas vezes aos Irmãos”, reflexão 
importante que nos convida a nos lembrar de que uma palavra do Fundador 
só adquire o título de sentença quando a repete com frequência. O que 
nos diz aqui o Ir. João Batista é, em suma, que em 1822 algumas de suas 
palavras já tinham adquirido essa designação.
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61 DIVERSAS TRADIÇÕES DE MEMORIZAÇÃO DAS SENTENÇAS ?

Mais tarde, enquanto não foram fixadas oficialmente por escrito, essas 
sentenças, levadas pelas memórias ou por escritos mais ou menos exatos 
podiam suportar variantes. Assim, a coletânea de sentenças da Vida p. 100 
mostra que as duas primeiras, que não foram conservadas na coletânea 
das máximas do Manual, têm laço importante, seja com a sentença 43, seja 
com a instrução relatada na p. 273 que contém a máxima NQ 43-
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Vida p. 100 Vida p. 273

“O Irmão que não sabe rezar não sabe 
praticar a virtude nem fazer o bem entre 
os alunos; é somente na oração que se 
aprendem estas coisas”

"A Vida Religiosa é essencialmente vida 
de oração porque, além de exigir que se 
reze mais do que os simples fiéis, é para 
ter contato mais freqüente com Deus que 
nos tornamos religiosos. É impossível 

cumprir as obrigações da vida consagra
da sem verdadeira e sólida piedade"

(...) “ Não há dúvida de que devemos estudar a 
religião e preparar com cuidado os catecismos 
porque é impossível transmitir o que não se conhe
ce; estaríamos enganados, porém, se julgássemos 
ser isto bastante para realizar o bem [.. jCuidemos 
de jamais nos apoiar em nossos talentos; são inúteis 
para o bem |...|Eis por que a oração e o ofício 
bem-rezados, o terço recitado com piedade, a 
missa participada com devoção, a comunhão fervo
rosa. são mais úteis para o êxito do catecismo do 
que a ciência e todos os talentos naturais "...A 
seguir vem a sentença 43.

Estes textos, diferentes pela forma, dizem no fundo a mesma coisa: 
sem a oração, a ciência e os talentos não servem de nada para fazer o 
bem. É exatamente o que diz a máxima N.9 43.

Além disso, a máxima N.9 9 do Manual, que faz parte de uma série 
aparentemente tardia, nos diz também:

“O Irmão que se contenta em instruir os alunos, apenas executa meta
de de sua obrigação; deve, se quiser preencher toda sua incumbência, rezar 
por eles e recomendá-los a Deus em todos os exercícios de piedade”.

Estes poucos exemplos nos sugerem, pois, que pode ter havido diver
sas cópias de sentenças, entrecortando-se e copiando-se umas das outras. 
Por outra parte, é certo que sobre assuntos tão centrais o P. Champagnat 
se tenha repetido muito; poderiamos contrapor à maioria das 52 sentenças 
apresentadas pelo Manual, numerosas sentenças equivalentes conservadas 
pela Vida ou outros textos. Temos um belo exemplo com a máxima N.9 
42 que nos diz:

“Quem tem grande devoção a Maria, terá certamente grande amor a 
Jesus. Maria não guarda nada para si, quando a servimos, quando nos 
consagramos a ela; ela apenas nos recebe para nos impregnar de Jesus”.

Não é o equivalente ao famoso: “Tudo a Jesus por Maria; tudo a
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Maria para Jesus” que encontramos com data de 1827 no primeiro cader
no de retiro do Ir. Francisco80 ? A máxima N.y 42, de menor impacto, mais 
longa, parece mais próxima às origens e pode ter servido de base para a 
realização da fórmula definitiva, já conhecida em 1827.

A escolha do Manual de piedade é, portanto, a fixação de duas tradições 
pelo menos. Se podemos situar a origem da mais antiga (as máximas 42-51) 
às instruções do ano de 1822, as origens da segunda são mais fluidas. Em 
todo caso, as sentenças parecem ter servido de esboço para a elaboração 
da segunda parte da Vida porque consta terem influído sobre a ordem dos 
capítulos. Ademais, ao fazer figurar por completo essas duas séries de instruções 
na Vida, o Ir. João Batista mostra que as tinha em grande consideração.

7/ DUAS VERSÕES DA TRADIÇÃO DE 1822

Pensamos, portanto, ter estabelecido, graças ao texto da Vida p. 100- 
103 e à série das máximas N.° 41-51, que estas sentenças remontam a 1822 
mais ou menos. Comparemos as convergências e as variantes das duas fontes.

80 AFM, 5101..502

Vida, Cap. 10, p. 100-103 Manual de piedade

1/0 Irmào que nào sabe rezar não sabe 
praticar a virtude nem fazer o bem entre

1 Klos alunos .

Provavelmente N.° 43

2/Sem piedade, impossível viver como reli
gioso.

3 0 religioso sem piedade nào pode amar 
a vocação.

N.° 44

4/A virtude é fácil quando se ama Jesus... N.° 45

5/Seria vergonhoso que o amor de Jesus 
tivesse menos poder no religioso que o 
dinheiro sobre os mundanos.

-

. ' V. q zH 1

6-7 Quem ama Maria ama Jesus. Maria nos 
recebe apenas para nos dar a Jesus.

N.° 42

8/Jesus concede a devoção a Maria apenas 
às almas privilegiadas.

N.° a6

9/ As virtudes são como as rosas entreespinhos... N.° 47

A formulação não é literal, contenta-se cm dar o sentido.
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Vida, Cap. 10, p. 103-104 Manual de piedade

10, O religioso é mais feliz com a piedade 
do que o mundano com a fortuna...

N.° 48

11/Os mundanos são espalhafatosos 
porque seu coração é infeliz.

N.° 49

12 Por sua vocação, os Irmãos sào após
tolos.

a? ubh -t; <1^

13/0 Irmão nada deve desejar tanto como 
tornar-se bom catequista.

N.° 50

14-15/É bom catecismo rezar muito pelos 
alunos e dar-lhes bom exemplo.

N.° 51

Vemos que as convergências na ordem das sentenças sào notáveis, 
mas não absolutas. Certas máximas da Vida não foram conservadas no 
Manual e outras não estão no mesmo lugar. Aparecem diferenças também 
nos textos. Isto é particularmente sensível nos artigos referentes à devoção 
marial:

Vida p. 101 Manual de piedade

“Aquele que tem grande amor a Maria terã 
certamente grande amor a Jesus. Por isso, os 
santosque tiveram particulardevoçãoa Maria. 
comoS. Bernardo, S. Boaventura, S. Francisco 
de Assis, Sto. Afonso de Ligório, Sta. Teresa, 
distinguiram-se por grande amor a Jesus”

"Maria não guarda nada para si. Quando 
a.servimos, quando nos consagramos a ela. 
só nos recebe para oferecer-nos a Jesus, 
para nos impregnar de Jesus.”

"Foi aodiscípulo amado que Cristo confiou 
sua Mãe, para nos ensinar que concede 
amor especial ã Virgem Santíssima somen
te às almas privilegiadas, sobre as quais 
tem planos especiais de misericórdia."

N.° 42 “ Aquele que tem grande devoção a Maria 
terá certamente grande amor a Jesus."

N.° 42 (continuaçào)Maria nào guarda nada para 
si; quando a servimos, quando nos consagramos 
a ela, ela apenas nos recebe para nos dar a Jesus, 
para nos impregnar de Jesus.

N.° 46 É ao discípulo bem-amado que Jesus confia 

sua divina Mãe, a fim de nos fazer compreender 
que é às almas privilegiadas e sobre as quais tem 
desígnios particulares de misericórdia que conce
de devoção especial à Santíssima Virgem.
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A grande semelhança entre os dois textos é notável. As variantes 
também são interessantes. Compreende-se que o Manual não tenha conser
vado a passagem sobre os santos devotos de Maria, que é algo secundá
rio. A presença da expressão “Divina Mãe" no Manual, e, sua supressão 
na Vida, é de se observar. Esta fórmula, teologicamente contestável, esta
va em uso desde muito tempo82 : Courveille a empregava; com certeza, o 
P. Champagnat também. O Manual de piedade guardou aqui um texto mais 
próximo das origens do que a Vida. Por fim explica-se mal por que os 
artigos concernentes a Maria, que seguem logicamente na Vida, se acham 
fragmentados em dois artigos afastados um do outro no Manual. Talvez 
estejamos em presença de duas versões de um primeiro condensado da 
doutrina do Fundador.

81 DUAS ETAPAS DA ESPIRITUALIDADE MARISTA ?

Se estudarmos a temática, vemos que a Vida consagra três artigos à 
oração, dois ao amor de Jesus, três a Maria, um às virtudes religiosas, dois 
à comparação entre a vida religiosa e a vida leiga, isto é, à vocação e três 
ao zelo. O Manual de piedade parece menos organizado, embora encon
tremos aí os mesmos elementos. Seja como for, estas sentenças N.B 42-51 
constituem um minitratadoda vida religiosa, independente das 41 sentenças 
precedentes. Se compararmos esta segunda lista com a primeira, perce
beremos algumas diferenças notáveis.

8 '

Máximas 1 41 Máximas 42-51

1/A alegria : N.° 1-3
2/0 espírito de fé e a confiança em Deus : 4-8
3/Oraçào e presença de Deus : 9-12
4/Obediência: 14
5/ Mortificação : 15-18
6 Orgulho, humildade : 19-20
7/Zelo: educação, catecismo, primeira
comunhão, devoção marial... : 21-28
8/ Desapego dos pais : 29-32
9/ Vocação : 33-41

1. (N,° -12) Maria nos dá a Jesus
2/ (N.° 43) Humildade
3/ (N.° 44) Piedade
4/ (N.° 45) Amor de Jesus
5/ (N.° 46) Devoção marial
6/ (N.° 47) Pobreza, mortificação, humildade

7' (N.° 48-49.) Felicidade da vida religiosa (vocação)

8/ (N.° 50-51) Zelo

E encontrada em Maria dAgréda no século XVII.

62



Uma Obra Fundamental Esquecida: O Manual da Sólida piedade (1855)

Podemos constatardiferenças importantes: nas máximas 1 -41, a devoção 
marial e o amor de Jesus não figuram explicitamente. Em contraposição, 
a alegria, o espírito de fé, a obediência, o desapego dos pais não estão 
diretamente mencionados na segunda lista das máximas. Parece-nos, portan
to, que a coletânea de 52 sentenças amalgama duas etapas sucessivas da 
elaboração da espiritualidade marista. A primeira, que evoca a espiritua
lidade das origens, parece mais “mística", menos centrada na vida reli
giosa. A segunda, pelo contrário, se preocupa mais com a ascese; foi. 
provavelmente, elaborada depois de 1830- Ao juntá-las o redator, possi
velmente o Ir. João Batista, quis ligar, às custas de alguma redundância, 
duas etapas da vida espiritual da congregação para realizar uma síntese 
em que a espiritualidade e a ascese se completam.

No tocante à sentença 52, que conclui a lista, é extrato do testamento 
espiritual, pede a prática da vida fraterna, é manifesto que serve de conclusão. 
Ademais, nos Príncipes de perfection, onde o número de sentenças ultra
passa de 80, ela figura com o N.e 80.

9/ O LUGAR DAS “ QUALIDADES DO BOM IRMÃO” NESTA 
ELABORAÇÃO DOUTRINAL

Ainda não levamos em conta o fato de que as máximas do P. Champagnat 
do Manual de piedade constituem o último capítulo da segunda parte inti
tulada “As qualidades de um bom Irmão”, abrangendo quatorze capítulos. 
Em boa lógica, o capítulo das máximas, o décimo quarto, deveria reprodu
zir nas sentenças a ordem das qualidades dos treze capítulos. Além disso, 
sabemos que a Vida do Fundador, na segunda parte, é também exposição 
doutrinai sobre as virtudes do P. Champagnat que um bom Irmão deve imitar. 
Ao comparar as virtudes do P. Champagnat, as qualidades de um bom Irmão 
e as sentenças do capítulo XIV, obtemos três versões da espiritualidade 
marista cujos pontos comuns e diferenças podem ser instrutivos.

101 QUATRO ETAPAS DA ELABORAÇÃO DA DOUTRINA ?

No quadro abaixo tomamos como base a ordem dos capítulos da 2a 
parte da Vida, isto é, a consecução doutrinai da congregação.
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Capítulos da Vida Máximas do P.
Champagnat (1-41)

“Qualidades de um 
bom Irmão” Cap. 1-13

Máximas (42-51)

1/ Tristeza e alegria 1/A alegria: N.° 1-3 10/ Da jovialidade eda 
santa alegria
11/ Do espírito sociá
vel e da susceptibili
dade

2/ Espírito de fé 2/ O espirito de fé e a 
confiança em Deus : 4-8

3/ Confiança em Deus
4/ Amor à oração 3/ Oração e presença 

de Deus : 9-12
1/ Da oração 3/(N.° 44) Piedade

5/ Presença de Deus
6/ Amor a J.C. 2/ Do amor de Jesus 4/ (N.° 45)Amor de 

Jesus
7/ Devoção a Maria 3/ Devoção a Maria e 

José
1 (N.°-t2)Marianosdá 
a Jesus
5 (N.°46) Devoção 
ma ri a 1

8/ Obediência 4/ Obediência : 14 6/ Da obediência
9/ Amor à pobreza 6,(N.947)Pobreza, morti

ficação, humildade
10/ Desapegodos pais 8/ Desapego dos pais: 

29-32
8/ Da dedicação ao 
instituto

11/ Amor à mortifi
cação

5/ Mortificação: 15-18

12/ Humildade 6/ Orgulho, humilda
de : 19-20

2/ (N.° 43) Humildade

13/ Amor à pureza, 
horror ao pecado.
14/ Amor ao trabalho
15/ Amor aos Irmãos
16/ Formação dos 
Irmãos à virtude
17/ Formação dos 
diretores
18/ A vocação 9/ Vocação : 33-41 5/ Da abertura de 

coração ao superior 
12/ Da gratidão

7/ (N.° 48-49)
Felicidade da vida reli
giosa (vocação)
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Capítulos da Vida Máximas do P. 
Champagnat (1-41)

“Qualidades de um 
bom Irmão" Cap. 1-13

Máximas (42-51)

19/ A regularidade 7 Da regularidade 
9/ Do espírito de famí
lia

20/ Zelo 7/Zelo:educação, cate
cismo, 1? comunhão, 
devoçãomarial...:21- 
28

4/ Do zelo 8/(N.° 50-51) Zelo

21/Caridade para com 
os pobres
22, Instrução e disci
plina
23/Conselhos sobre a 
educação
24/ Constância no bem 13/ Da constância

Contrariamente ao que se poderia pensar, as “Qualidades de um bom 
Irmão” não estão nitidamente ligadas nem em sua ordem, nem em seus 
temas, com as máximas do P. Champagnat. Parecem ser etapa interme
diária entre as máximas de 1822 e as duas outras séries. Para acompanhar 
a elaboração doutrinai progressiva da qual a Vida é a consecução, é neces
sário, portanto, ler o quadro da direita para a esquerda.. Assim, as máxi
mas 42-51 dariam o estrato mais antigo, como já dissemos. As "Qualidades 
de um bom Irmão”, muito mais ligadas à vida comunitária, à obediência 
e à vocação implicam um instituto em que a vida relacionai e a perseve
rança sào mais delicadas para gerir. É a razão das duas preocupações novas 
que aparecem: a jovialidade e a constância, esta figura no último capítu
lo, como na Vida.

Em definitivo, pode-se emitir a hipótese que as máximas 42-51 são 
um revelador da espiritualidade dos anos 1822; que a ordem dos capítu
los das “Qualidades de um bom Irmão” revela uma fase mais tardia, talvez 
dos anos 1830-1850; que as máximas 1-41 são sinal de que se está elabo
rando uma doutrina mais organizada, talvez nos anos 1845-50, cujo coro- 
amento é a Vida.
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IIa PARTE :O MANUAL DE PIEDADE E OS MANUSCRITOS 
DOS IRS. FRANCISCO E JOÃO BATISTA

Até aqui trabalhamos quase que exclusivamente sobre fontes impressas.
Vamos confrontar agora o Manual de piedade com os numerosos 

manuscritos de instruções, de exames de consciência, de meditações que 
os Irmãos Francisco e João Batista nos deixaram, mas que são infelizmente 
difíceis de datar. O Manual de piedade, devidamente datado de 1855, nos 
será precioso porque se inspira largamente em numerosos textos tirados 
destas instruções que nos irá permitir estabelecer que esses manuscritos 
são, pelo menos em parte, anteriores à essa data.

II O CADERNO DE INSTRUÇÕES DO IR. FRANCISCO E O MANUAL

O caso é muito significativo com o caderno de instruções N.Q 3 do 
Ir. Francisco83 que comporta no final 199 páginas de resumos de instruções. 
Ora, três capítulos do Manual de piedade são diretamente inspirados em 
três destes resumos.

Resumos de Instruções Manual de piedade

p. 116 : Dedicação ao Instituto

p. 119 : Santa alegria. Tristeza sombria
p. 122 : Constância. Desânimo

Cap. VIII, p. 120 : Da dedicação a seu Instituto
Cap. X, p. 126 : Da jovialidade e da santa alegria
Cap. XIII, p. 137 : Da constância

Contentamo-nos em dar uma amostra das correspondências textuais 
que são evidentes nos três textos.

83 AFM.5101.309
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Resumos de Instruções N° 3, p. 116, 
“ Dedicação ao instituto ”

" Io A dedicação ao Instituto é o dom total 
de si próprio, dos talentos, dos trabalhos 
e de toda a vida ao Instituto. Para adqui
rir e manifestar esta perfeita dedicação, é 
necessário:
Io trabalhar sem esmorecimento para assi
milar o espírito do Instituto;

2° fazer todo o esforço na aquisição das 
virtudes e dos conhecimentos necessários 
para atingir o objetivo e tornar-se capaz 
de desempenha r os d i versos empregos que 
lhe forem confiados;

3o preferir sempre as vantagens da 
Congregação ou o bem comum de uma 
casa em lugar dos interesses pessoais, sacri
ficar de boa vontade suas comodidades, 
satisfações, repouso e. sendo necessário, 
a saúde e a própria vida para se tornar útil 
ao Instituto e para servi-lo;
4o contribuir pelo bom exemploe por proce
dimento sempre edificante para manter a 
piedade, a regularidade, o bom espirito, a 
caridade, a paz e a união entre os Irmãos, 
o respeito e a submissão devidos ao supe
rior;

5°desincumbir-se com todo cuidadoe todo 
zelo possíveis no emprego que lhe foi 
confiado".

Manual de piedade, C. VIII, p. 120,1! seção. O que 
é necessário fazer para adquirir esta dedicação.

" 1). Qual é a oitava qualidade de um bom Irmão ? 
R. É a dedicação à comunidade.
D. O que é essa dedicação ?
R. É a entrega de si mesmo, dos talentos, dos 
trabalhos e de toda a vida ao Instituto.
D. O que é necessário fazer para adquirir esta 
dedicação perfeita?
R. É necessário fazer cinco coisas.
D. Qual é a primeira ?
R. É trabalhar sem cessar para assimilar o espíri
to do Instituto.
D. Qual é a segunda ?
R. É fazer todos os esforços para adquirir as virtu
des e os conhecimentos necessários para preen
cher o objetivo da congregação e tornar-se apto 
aos diversos empregos que lhe forem confiados. 
D. Qual é a terceira ?
R. É preferir sempre as vantagens da congregação 
ou o bem comum de uma casa em lugar dos inte
resses pessoais; é sacrificar comodidades, satis
fações, repouso, se for necessário a saúde e a 
vida, para se tornar útil e servir o Instituto.
D. Qual é a quarta ?
R. É contribuir, pelo bom exemplo e por proce
dimento sempre edificante, para manter a pieda
de. a regularidade, o bom espírito, a caridade, a 
paz e a união entre os Irmãos, o respeito e a 
submissão devidos aos Superiores..
D. Qual é a quinta ?
R. É desincumbir-se com todo cuidado e todo zelo 
possível no emprego que lhe foi confiado”.

Não há dúvida alguma, portanto, que o capítulo do Manual vem deste 
resumo de circular conservada pelo Ir. Francisco81. Podemos até afirmar 
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84 O inverso, que suporia que o Ir. Francisco passou do gênero catequético para o de conferência 
não é credível. Por outro lado, fala em seu caderno de "resumos de instruções ".



que pelo menos certo número <Je instruções desta coletânea datam antes 
de 1855. Pode acontecer mesmo que muitas entre elas remontem ao Fundador.

21 AS INSTRUÇÕES SOBRE A OBEDIÊNCIA E SOBRE A VOCAÇÃO

É, provavelmente, o caso para o assunto da obediência que o Manual 
de piedade trata no capítulo VI p. 112-117, inspirando-se amplamente em 
instrução contida no caderno de Instruções N.- 1 do Ir. Francisco85 p.195- 
204, muito próxima da instrução contida no manuscrito “Escrito 4” do Ir. 
João Batista, p. 366-387, que se encontra fragmentado no manuscrito “Escrito 
3” nas páginas 66, 152, 241. Tal acumulação de cópias nos parece forte 
indício de que o Fundador está na origem desta doutrina.

Sucede o mesmo com o tema da vocação, situado na primeira parte 
do Manual no capítulo 2 p. 4-13- Encontramos aí numerosos empréstimos a 
instruções transcritas pelo Ir. João Batista ou pelo Ir. Francisco sobre o mesmo 
tema, cujo conteúdo muito próximo trai uma origem comum. Achamo-los: 
pelo Ir. João Batista no "Escrito 4” p. 338-345, "Escrito 3” p. 103-120; pelo Ir. 
Francisco no 1” caderno de instruções p. 44-46 e 131-142. Algumas outras 
instruções sào também utilizadas. O quadro abaixo recapitula estes dados.

31 O MANUSCRITO “ ESCRITOS DIVERSOS N.° 8 " E O MANUAL

Manual de piedade : Cap. II Da 
vocação, p. 4

Instruções dos Irs. J.B. e Francisco

Ia seção: Da vocação em geral.
2a seção: Dos meios de que Deus se serve 
para dar a conhecer a vocação.
3a seção: Da vocação religiosa e de sua 
excelência
4a seção: 0 que é necessário fazer para 
conhecer sua vocação e perseverar nela.

E3 p. 103-110; E4 p. 338-345; Caderno de instruções
N° 1 p 131-135
1° caderno de instruções p. 1
E4 p. 345 : “ Espírito religioso ”

E3 p 25-26. 111-120 ; 1° caderno de instruções p.
2, 44-46 ; 3o caderno de instruções p. 9

Os arquivos da congregação em Roma possuem uma lista de 67 pági

85 AFM. 5101.307
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nas comportando um fragmento de um tratado de educação redigido pelo 
Ir. João Batista, recentemente publicado pelo Ir. Paul Sester com o título: 
“Apostolado de um Irmão Marista”. Esse fragmento86 encerra um capítulo 
que o Ir. João Batista não conservou em seu manuscrito definitivo8 intitu
lado: "A devoção à Santíssima Virgem é poderoso meio de levar os alunos 
a Deus". Este capítulo é amplamente retomado na Vida do P. Champagnat 
no capítulo VII sobre a devoção marial. Achamos também traços dele no 
Regulamento de 1852 no capítulo VI sobre a devoção marial. Enfim, a segun
da parte do capítulo intitulado: “O que é necessário fazer para inspirar aos 
alunos a devoção à Santíssima Virgem" influi diretamente o capítulo do 
Manual sobre a devoção marial88. Este fato confirma, portanto, a antiguida
de do pacote classificado: Escritos diversos N.° 8” é, sobretudo, mostra que 
esse documento foi utilizado muitas vezes, sublinha sua grande importân
cia na elaboração da espiritualidade marista, ligando-o mesmo a uma instrução 
do Fundador, dado que a Vida diz ao introduzir este assunto (p.315): “Eis 
sobre este interessante assunto alguns pensamentos de nosso venerado Pai”.

88 Cap. III, "Da devoção ã Santíssima Virgem e a São José", seções 1 e 2: "Método para inspirar a 
devoção à Santíssima Virgem".
8^ A.D.F.M. é o tratado de educação redigido pelo Ir. João Batista.

A numeração é a da cópia manuscrita e nào do original.

4/“ O ESPÍRITO DE FAMÍLIA ” E " O ESPÍRITO DO INSTITUTO ”

Constatamos também que o capítulo IX das "Qualidades de um bom 
Irmão intitulado: “Do espírito de família” se liga a uma série de instruções 
dos Irmãos Francisco e João Batista sobre “o espírito do Instituto”. Aqui 
vai o quadro das correspondências.

86 Cujo autor nào é o Ir. João Batista: sua caligrafia é muito diferente.
8 Mas que o Ir. Paul Sester introduziu em sua publicação.

Manual de piedade, Cap. IX 
p.123

Ir. Francisco, caderno de 
Instruções

Ir. João Batista, “ Escritos 3 ’ 
“ Escritos 4 ” e A.D.F.M89 ..

“ Do espírito de família ”
1 ’ seção: Em que consiste este 
espírito e o que se deve fazer 
para adquiri-lo.
2a seção: 0 que o espírito de 
família exige dos Irmãos.

Instruções, N.° 1 , p 147-150 : 
Características e espírito da 
sociedade dos 1’I.M.
Instruções N.° 2 p. 544-545 : 
Maria modelo de humildade

E 3 p- 123-130 : Espírito do 
Instituto; p. 349-356: Espírito 
do Instituto
A.D.F.M., Cap. 15, 3a parte, p. 
281-2869" : “ A humildade é 

necessária para nos merecer 
a proteção de Maria”.
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Tão grande número de repetições nos manuscritos e nos impressos 
- e ainda não indicamos os traços que achamos no Regulamento de 52 - 
dá credito à idéia de que o Fundador está na origem.

Nào levamos mais adiante a exposição das relações entre os manus
critos e o Manual, mas poderiamos facilmente estabelecer, para a maioria 
dos capítulos, um quadro comparável ao anterior. O Manual de Piedade 
não é, portanto, um catecismo anódino, mas construído sobre um corpus 
doutrinai que ainda possuímos e que parece remontar, pelo menos parcial
mente, ao Fundador. O Manual é precioso para nós em certo número de 
casos para estabelecer a anterioridade a 1855 de manuscritos não datados 
e para reforçar a hipótese de que certos temas tratados remontam ao 
próprio Fundador.

IIIa PARTE : O MANUAL DE PIEDADE E OS 
ASSUNTOS DO EXAME

O Ir. João Batista nos deixou um manuscrito, não datado, que compor
ta oitenta e oito assuntos do exame de consciência91. A leitura nos mostra 
que um grande número destes assuntos têm ligação com os capítulos da 
primeira parte do Manual que tratam "dos princípios da perfeição cristã e 
religiosa”. É importante procurar compreender como estas duas fontes se 
combinam e tentar datar uma em relação com a outra.

IIA ORDEM DOS CAPÍTULOS

Tomamos por base a ordem dos capítulos da coletânea dos exames 
de consciência pondo em evidência as correspondências no Manual de 
piedade.

91 AFM. 5201.22
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Exames de consciência Manual de piedade.
1/ Importância da vocação. Cap. 11, Da vocação. 1’ seção : Da 

vocação em geral

2/ Dos meios de que Deus se serve para dar a conhe

cer a vocação a cada um.

2a seção :Dos meios de que Deus se 
serve para dar a conhecer a vocação.

3/Vantagens da vida religiosa. 3a seção : Da vocação religiosa e de 

sua excelência

t Excelência da vida religiosa. Idem

5/ Meios para conservar a vocação. 4a seção: O que é necessário fazer para 

conhecer a vocação e perseverar nela.

6/ Dos escolhos da vocação.

7/ Das tentações contra a \ ocaçào.
8/ Remédios para as tentações contra a vocação.

9/ Estima que devemos ter da piedade

10/ Da necessidade da oração Cap. 111. Da oração. Ia seção : 

Necessidade da oração
2a seção : Condições da oração

3a seção : Da meditação

11/ Dos frutos da meditação

12/ Dos frutos da meditação (continuação)

4a seção : Dos frutos da meditação

13/ Dos frutos da meditação (continuação)

14/ Da preparação para a meditação 5a seção : Preparação da meditação

15/ Da preparação próxima para a meditação 6a seção : Do corpo da meditação

16/ Da consideração
17/ Dos afetos

18/ Das resoluções

7a seção : Dos afetos

8a seção : Das resoluções

9a seção : Da conclusão

19/ Dos obstáculos à meditação 10aseção: Dos obstáculos à meditação: 

das distrações

20/ Como é necessário combater as distrações e os 

outros obstáculos á meditação.

1 Ia seção : Das securas, aridez

21 Como se deve considerar as distrações e as outras 
dificuldades experimentadas no santoexercício da medi

tação.

12a seção: Das tentações na meditação

22 Meios que devemos tomar para adquirir o espíri
to de oração e o dom da piedade

13a seção: Diversas indústrias de que 

se pode servir para retirar fruto da medi

tação
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Exames de consciência Manual de piedade.
14*seção: Três maneiras de rezarsegun- 
do Santo Inácio
15* seção :Quadro dos principais atos 
que se devem fazer na meditação

23/ Do ofício e das outras orações vocais ... Gap. V. Do ofício
24/ Do que se deve fazer durante o ofício ...
25/ Do exame de consciência. Da estima que deve
mos ter por ele.

Cap. IV. Do exame. 1* seção : 
Excelência e objetivo do exame

26/ Do exame de consciência e das condições que 
deve ter.

27/ Dos meios que é necessário tomar para corrigir o 
defeito que constitui o assunto do exame.

2* seção : Dos defeitos que é neces
sário combater de maneira particular.

28/ Das causas pelas quais o exame particular produz 
poucos frutos.

3* seção : 0 que é dominar as paixões 
e a maneira de fazer o exame.

As correspondências na ordem e nos temas são notáveis apesar de 
algumas lacunas e variantes. Com o objetivo de pôr em evidência a relação 
textual entre os dois documentos, vamos transcrever duas passagens signi
ficativas.

2/ GRANDE PROXIMIDADE DOS TEXTOS
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2a exame. Dos meios de que Deus se serve 
para dar a conhecer a vocação a cada um.

2* seção. Dos meios de que Deus se serve para 
dar a conhecer a vocação.

“ 2° ponto. Examinemos os diversos meios 
de que Deus se serve para dar a conhecer 
aos homens sua vocação.
1/ Chama certas almas para si ou dá-lhes 
a conhecer sua vontade por vias extraor
dinárias; foi assim que se valeu a respei
to dos Apóstolos, de São Paulo ou de vários 
outros Santos aos quais deu a conhecer a 
vocação para a qual os chamava de manei
ra miraculosa

2. Serve-seordinariamentedoatrativo,isto 
é, que dá às almas um gosto, uma incli
nação secreta para o estado ao qual as 
chama, e dá uma graça de força ou de luz 
que as leva a abraçá-lo apesar de todas as 
dificuldades que podem suscitar a carne 
e o sangue.
3/ Deus, muitas vezes, se serve dos bons 
conselhosdos superiores para dar a conhe
cer a uma alma sua vocação.

4/ Os incidentes felizes ou infelizes, os 
revezes, os motivos humanos, os aconte
cimentos desagradáveis são com frequên
cia, nas mãos de Deus, meios de que se 
serve para atrair a si as almas e para deter
miná-las a abraçar uma vocação santa "...

(...1D . Qual é o primeiro ?
É manifestar sua vontade imediatamente por ele 

próprio ou por algum prodígio: foi assim que agiu 
com São Paulo que derrubou no caminho de 
Damasco: de São Mateus a quem dirigiu estas 
palavras: “Vem e segue-me”; dos outros apósto
los que foram chamados da mesma maneira e de 
vários Santos a quem Deus manifestou sua vonta
de por vias extraordinárias.
R. Qual é o segundo ?
R. [,..]é o atrativo [...]
0 atrativo é o gosto e a inclinação que sentimos 
por alguma coisa; é uma voz secreta pela qual 
Deus manifesta à alma sua vontade e lhe dá a 
conhecer distintamente sua escolha para deter
minada vocação. [...]
0 terceiro meio de que Deus se serve para dar a 
con hecer a vocação são os bons consel hos dos su pe- 
riores. tais como o diretor de consciência, e outros 
que exercem autoridade sobre uma alma.. [...] 
O quarto meio sào toda espécie de incidentes, 
acontecimentos felizes ou infelizes ou mesmo moti
vos humanos que podem determinar uma alma a 
abraçar uma vocação. Assim, Paulo eremita se reti
ra para o deserto para evitar a perseguição, santo 
Arsênio para fugir às armadilhas que lhe coloca
va o imperador Arcádio, sào Romualdo para esca
par à justiça que o procurava como inculpado em 
homicídio "...

Está claro, então, que estas duas passagens têm fonte comum, que 
achamos, aliás, na Vida no capítulo 2 p. 10 que reproduz quase de modo 
idêntico o texto do Manual de piedade .
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31A FONTE DOS DOIS TEXTOS : UMA INSTRUÇÃO RELATADA PELA 
VIDA

Contentemo-nos de comparar as conclusões dos dois textos.

Vida, Cap. 2, p. 10 Manual de piedade

" Enganam-se, pois, evidentemente, osque 
duvidam da vocação porque ingressaram 
jovens na vida religiosa, ou levados pelo 
conselho do pai, da mãe, de um piedoso 
mestre, pelo exemplo de um colega de 
infância ou porqualquer outro motivo huma
no. Afirma S. Francisco de Sales: Deus não 
atrai a si com as mesmas motivações; são 
até muito poucas as vocações fundamen
tadas em razões exclusivamente sobrena
turais. Das mulheres cuja conversão o 
Evangelho menciona, Maria Madalena é a 
única a se aproximar de Jesus por amor; 
a adúltera veio a ele constrangida; a 
Samaritana, ocasionalmente; a Cananéia, 
para ser socorrida. Pouco importa, acres
centa o prelado, a maneira pela qual alguém 
ingressou, contanto que persevere. 
Aqueles que foram coagidos a entrar no 
banquete nupcial do Evangelho, nem por 
isso deixaram de provar-lhe as delícias. 
Muitas pessoas foram levadas às casas reli
giosas por estes últimos meios, lá perse- 
veraram. tornaram-se grandes servos de 
Deus e excelentes religiosos. Pelo contrá
rio, muitos dos chamados por vias extra
ordinárias não perseveraram e se perde
ram. Judas é uma prova disso: foi esco- 
Ihidodiretamenteporjesuscomo os demais 
apóstolos. ”

“ D .() que se pode concluir do que precede ? 
R. Pode-se concluir com São Francisco de Sales

l .°- que pouco importa, qualquer que tenha sido 
o motivo que determinou a vocação, contanto que 
se esteja resolvido a perseverar nela e de acabar 
bem. Os que. diz o santo Bispo, foram coagidos 
a ingressar na sala do festim nupcial do Evangelho 
não deixaram de provar-lhe as delícias;
2 .e- que é principalmente a perseverança e as 
disposições atuais que é necessário considerar, 
antes do que o começo ou o motivo que deter
minou a vocação.
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A Vida e o Manual de piedade encerram, pois, a mesma instrução. 
Esta parece ser repetida uma segunda vez no Cap. 6 de Vida p. 62 onde 
o Ir. João Batista comenta a bela atitude do Ir. Francisco "que era jovem 
demais para avaliar sua vocação, mas dotado de obediência e docilidade 
perfeitas, aceitou os conselhos do sábio diretor. E continua:

“ Devem (os Irmãos) lembrar-se de que uma criança, embora ainda 
não tenha capacidade de reflexão quando Deus lhe concede a graça de 
renunciar ao mundo nesta idade, não está falando à sua inteligência nem 
à sua razão, mas ao seu coração. Torna o coração dócil ao conselho de 
um sábio diretor, do pai, da mãe, do amigo. Infunde-lhe o gosto pela 
piedade, o atrativo à vida religiosa e a graça de andar pelo caminho que 
lhe é traçado [...] Quando Jesus chamou os apóstolos, não lhes disse: 
"Reflitam, depois sigam-me”, mas simplesmente: "Sigam-me.” A graça que 
move o coração e o leva ao bem é tão excelente quanto a que ilumina o 
espírito. A vocação provém igualmente de Deus, quer nos atraia pelo 
coração, sentimento ou gosto, quer nos seduza pelo espírito, isto é, pela 
iluminação, reflexão ou raciocínio.”

Esta instrução é, portanto, anterior a 1855 mas, segundo toda veros
similhança, não vem do Fundador porque, as duas vezes onde a cita, o Ir. 
João Batista não a atribui a ele. Ê afirmar indiretamente que o autor é o 
próprio Ir. João Batista. O Manual é, portanto, não apenas reflexo do ensi
namento do Fundador, mas dos sucessores também. Como dizíamos a 
respeito das sentenças, há diversos estratos na espiritualidade marista. Estes 
textos sobre o conhecimento da vocação parecem ser do segundo, que 
vem depois de 1840.
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41A COLABORAÇÃO DO IR. FRAN CISCO

Em seu l.9 caderno de Instruções (p. 1), o Ir. Francisco nos dá o 
plano de um tratado sobre a vocação próximo daquele que o Manual e os 
manuscritos dos assuntos do exame desenvolveram. Eis o que achamos aí 
referente ao assunto acima, na V.- parte:

“ V. Três vocações ou meios (Vidas PP. Orient, L(ivro). IV, CCapítu- 
lo) VIII92)

22 Trata-se da Vida dos Padres do Oriente pelo P. Miche! Ange Marin. clássico da literatura ascética 
do século XIX.



l .° Deus : voz interior ou exterior
Ex (emplo). Os Patriarcas, os Apóstolos ; Sto. Antão ; Sto. Agostinho. 
2° Os homens : conselhos, instruções, exemplos.
Ex: Saul, Davi, S. Francisco Xavier.
3 .“ As coisas: acontecimentos, acidentes.
Ex: José ; Magos ; Sto. Ignácio ; S. Francisco Borgia ; S. Paulo eremita. ”

Ter-se-á notado que não cita o atrativo, que se encontra mais adian
te no parágrafo X formulado assim:

“ X. Marcas de vocação. (Guia da Infância. C(apítulo) XI95)
1 .“Nenhum impedimento
2 .“Disposições ; inclinações
3 .° Pureza de intenção
4 .“Oração; graça
5 .° Conselho dos Superiores, diretores, pessoas prudentes. ”

E manifesto que o Ir. Francisco apresenta outra versão da mesma 
doutrina da vocação que hauriu, provavelmente, em manuais de espiri
tualidade.

Façamos um resumo, então: a coletânea de exames e o Manual de 
piedade inspiram-se claramente em instrução do Ir. João Batista anterior 
a 1855. O Ir. Francisco nos oferece um plano sumário de espírito próxi
mo. Parece, portanto, que o Fundador não tenha fornecido discurso siste
mático sobre os meios de que Deus se serve para dara conhecer a vocação94. 
Compreendemos muito bem, em contraposição, por que os Irmãos João 
Batista e Francisco o desenvolveram ulteriormente: o crescimento do Instituto, 
seu afastamento das origens, o surgimento do individualismo fragilizavam 
as vocações. Um tema relativamente acessório do tempo do P. Champagnat, 
em que o carisma do Fundador e o espírito comunitário eram fortes, agora, 
tornava-se central. Por outro parte, o exame desta coletânea sugere que 
muitos outros assuntos estão também ligados às instruções. Uma compa
ração sistemática permitiría datá-los segundo o mesmo método.

Trata-se do Guia da Infância do jesuíta Reyre
94 O fato parece confirmado pela ausência deste tema nas coletâneas de instruções do Ir. João Batista.
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IVa PARTE : DATAR A COLETÂNEA DOS EXAMES DE 
CONSCIÊNCIA

Nào apresenta dúvida alguma q ue esta coletânea está em forte conivên
cia com o Manual de piedade. A questão, porém, continua: qual é ante
rior? De fato, podemos muito bem supor que os exames serviram de inspi
ração para a redação do Manual, nào o inverso. Vamos levar adiante nossa 
análise para chegar à verdade, se possível.

II UMA ELABORAÇÃO TARDIA DA OBRA

Em primeiro lugar, é certo que o Ir. João Batista é seu autor porque 
o copista afirma explicitamente que se baseou em dois cadernos do Ir. 
João Batista95. Por outra parte, a obra começa com esta invocação:

95 Ver a introdução crítica do Ir. Paul Sester à cópia dos “Assuntos de exame".
99 Ainda outra versão do "Tudo a Jesus por Maria..."

“Tudo para Jesus, tudo para Maria96 Jesus e Maria, é apenas convos- 
co que conto e com vossa ajuda e espírito que espero fazer esta obra; fazei 
que sirva unicamente para vossa glória”.

Portanto, é afirmar que esta coletânea está destinada à publicação. 
Como não está terminada (o último exame - o 88.y - não vem completo) 
pode-se supor que é tardia e que a morte, em 1872, impediu ao Ir. João 
Batista de terminá-la. Ademais, esta obra nào é, de forma alguma, de 
importância estratégica para a congregação. A questão parece então enten
dida: estamos em face de um manuscrito do final dos anos 1860 ou início 
dos anos 1870.

2/ UMA LACUNA SIGNIFICATIVA :A LEITURA ESPIRITUAL

Contudo, nào ousaremos afirmar muito depressa que os próprios 
textos sào tardios porque lacunas estranhas aparecem na série dos assun
tos do exame, notadamente quando é questão da oração e da meditação. 
Julgue-se pelo quadro abaixo.



Coletânea dos exames : Sobre a oração Manual de piedade : Sobre a piedade

9/ Estima que devemos ter pela piedade
10/ Da necessidade da oração Cap. III, Da oração. I3 seção : Necessidade da 

oração
2a seção : Condições da oraçào
3a seção : Da meditação

11/ Dos frutos da meditação 4a seção : Dos frutos da meditação
12/Dos frutos da meditação (continuação)
13/ Dos frutos da meditação (continuação)
14/ Da preparação para a meditação 5a seção : Preparação para a meditação

Com efeito, é curioso que se passe sem transição do 10.3 exame sobre 
a necessidade da oração aos frutos da meditação, sem exame que esta
beleça a estima que devemos ter pela meditação, como faz o Manual. Da 
mesma forma, a coletânea de exames não tem artigo nenhum sobre a leitu
ra espiritual, quando o Manual possui um. Esta lacuna parece tanto mais 
significativa quanto o Regulamento de 1837 não prevê leitura espiritual 
propriamente dita. O artigo 3 do capítulo II (p. 16) diz simplesmente:

“ Depois do ofício (da manhã) lê-se um capítulo do Novo Testamento 
sobre o qual o Irmão Diretor, ou outro Irmão por sua vez, poderá fazer 
algumas reflexões”.

O artigo 7 acrescenta:

“Nas quintas-feiras, festas e domingos, os Irmãos poderão ler alguns 
livros de piedade ou histórias edificantes. ”

O artigo 37 é um pouco mais explícito:

“As cinco horas e meia, os Irmãos recitam o santo ofício, após o qual 
faz-se uma leitura de cinco a dez minutos na Imitação de Jesus Cristo ou 
obra referente à Santíssima Virgem, ou então no Combate espiritual97.”

97 De Scupoli
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Nunca aparece a palavra “leitura espiritual” e as leituras são apenas 
complementos do ofício ou dos exercícios facultativos próprios a certos dias.

Em contraposição, o Regulamento de 1852 nos diz no capítulo dos 
exercícios de piedade98:

“ 7.Farão todos os dias um quarto de hora de leitura espiritual; essa 
leitura se fará em comunidade. ”

No capítulo IX, “ordem dos exercícios do dia”, o artigo 14 (p. 27) 
indica que depois do ofício “farão um quarto de hora de leitura espiritual 
nas obras de Rodriguez, do P. Saint Jure ou de S. Ligório ou qualquer outra 
obra ascética aprovada pelos Superiores”,

É então legítimo nos indagar se a coletânea dos exames não leva o 
traço do período das origens em que a leitura espiritual não tem lugar níti
do e não merece um exame de consciência.

31 DIFERENÇAS IMPORTANTES CONCERNENTES À ORAÇÃO

É possível fazer a mesma observação a propósito das lacunas sobre 
a oração. O Regulamento de 1837 prevê que das quatro horas e meia às 
cinco horas, os Irmãos farão uma “meditação”, mas nada diz a respeito 
das orações vocais, além do ofício que inicia às cinco horas. O Regulamento 
de 1852 traz exatidões significativas:

“ Todos os dias farão meia hora de oração mental, não incluída a 
oração vocal

Uma diferença de forma aparece: o que era “meditação” tornou-se 
“oração mental”, nitidamente distinta da oraçào vocal. Parece, então, que 
entre 1837 e 1852 a prática e a teoria do Instituto a respeito da oraçào se 
tenha afinado. A “meditação” de 1837 devia abranger exercícios de oraçào 
vocal, unidos a momentos de meditação propriamente dita. Em 1852, os 
dois tipos de oração são claramente separados: há tempo para a oração 
vocal e tempo para a “oraçào mental”.

98 c. ti p. 4
99 íbid
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Em nível dos termos empregados, achamos tainbém grandes dife
renças. A coletânea de exames mistura simplesmente os conceitos de prece, 
de oração e de meditação100 . Por exemplo, o 10.9 exame: “Da necessida
de da oração” começa assim seu primeiro ponto:

" Adoremos N.S. rezando em toda ocasião e passando mesmo a noite 
inteira no exercício da meditação ”...

No 11.9 exame que trata: “Dos frutos da meditação” diz:

“ Adoremos o Espírito Santo dizendo-nos pela boca do rei-profeta: 
Aproximai-vos de Deus pela oração e pela meditação e sereis ilumina
dos ”...

O Manual de piedade é muito mais preciso: quando fala da oração 
é para significar a elevação da alma a Deus, qualquer que seja a forma. 
Define: “contemplação ou meditação” como “exercício das faculdades da 
alma”, isto é, a memória, o entendimento e a vontade101.

Portanto, aqui ainda, diversos indícios nos levam a pensar que os 
assuntos do exame evidenciam uma maneira de encarar a vida espiritual 
mais antiga do que a do Manual de piedade.

41 DUAS ETAPAS DO EXAME PARTICULAR

Terminemos com uma observação importante a respeito do exame 
particular. O Regulamento de 1837102 nos diz que serão consagrados dez 
minutos ao “exame muito particular” “que se faz sobre a paixão domi
nante" durante cinco minutos, “os cinco outros minutos são empregados 
na leitura ordinária do exame”. O Regulamento de 1852 diz simplesmen
te (art. 6 p. 5):

Para adquirir a pureza de alma e este sólido conhecimento de si 
próprio, que é necessário para corrigir os defeitos e para trabalhar em sua 
perfeição, farão todos os dias dez minutos de exame particular.”

1110 É necessário, contudo, sublinhar que os exames 23 e 24 falam do oficio "e outras orações vocais"
O fato de que nào considere a afelividade mostra que nào é uma contemplação propriamente 

dita que está em pauta, mas uma meditação. Contudo, uma seção especial está reservada às afeições 
vistas como alma da meditação", mas "que se formam na vontade".
*02 Cap. II. artigo 40 p. 26
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“ A respeito do exame parece que se andou ao inverso da meditação, 
para menos detalhes na forma mas, no fundo, para maior liberdade. Em 
todo caso, o 27.° exame da coletânea parece levar sempre o traço dos usos 
do Regulamento de 1837, visto que se intitula assim: “Dos meios que é 
necessário tomar para corrigir o defeito que é assunto de nosso exame”. 
Por outra, o que é este “livro ordinário do exame”? Pode-se supor que se 
trate de um guia, cujo formato deve estar próximo ao da coletânea que 
nos ocupa.105 Pode-se então indagar se o Ir. João Batista não ambiciona
va, por esta coletânea, dar aos Irmãos Maristas um guia para o exame de 
consciência, especialmente adaptado para eles, mas preservando os traços 
de uma época anterior ao Regulamento de 1852.

51 UMA OBRA TARDIA, MAS TEXTOS ANT/GOS

Em definitivo, nosso julgamento atual sobre esta coletânea de exames 
é gradual. Sua elaboração é, certamente, tardia porque parece inscrever- 
se no esforço editorial do Ir. João Batista que, pelo fim da vida, sente 
necessidade, pelos Avis, Leçons, Sentences, as Biographies de Quelques 
Erères, o le Bon Supérieur e diversas meditações, de completar o corpo 
de doutrina, elaborado nos anos 1852-1856.

Esta elaboração tardia, porém, não significa textos tardios, porque o 
Ir. João Batista, ao envelhecer, empreende este esforço editorial para lembrar 
a tradição em época em que a recordação das origens se evapora. Os Avis, 
leçons, sentences, que são coletânea das instruções do Fundador, teste
munham essa vontade de dar vida à tradição. E, se a coletânea dos exames 
leva os traçosde uma espiritualidade que parece mais próxima ao Regulamento 
de 1837 do que ao de 1852, é provavelmente porque alguns entre eles são 
antigos. Os indícios que demos e outros que não podemos apresentar 
aqui101 nos impelem, portanto, a pensar que os textos desta coletânea são 
anteriores ao Manual de piedade. Será necessário, porém, estudo muito 
mais a fundo para tirar conclusões sólidas sobre este assunto.

105 Na apresentação desta coletânea, o Ir. Paul Sester assinala dois, publicados em 1857 e 1859, dos 
quais um para uso dos Irmãos Lassalistas.

Os exames 50-88 parecem provir de um tratado sobre educação intitulado “Apostolado de um 
Irmão Marisca", cuja elaboração terminou cm 1852.
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CONCLUSÃO : COMO A LITERATURA DOS ANOS 
1840-56 ESCLARECE AS ORIGENS.

Este estudo limitado nos permitiu colocar em evidência alguns gran
des eixos de pesquisa. O mais interessante, talvez, é a riqueza de uma lite
ratura marista manuscrita e impressa, quase desconhecida pela maioria 
dos Irmãos ou julgada por eles sem interesse, elaborada entre os escritos 
do Fundador e a publicação da Vida, no período 1840-1856. Pouco estu
dada, hoje, é no entanto, testemunho insubstituível a respeito da espiri
tualidade das origens sobre a qual dissertamos, com frequência, sem conhe
cer muita coisa.

É verdade que não é fácil ver claro neste emaranhado de manuscri
tos pouco ou mal datados e de impressos que se repetem, se correspon
dem, se copiam, dando sem cessar a impressão de dizer a mesma coisa e 
de ser, contudo, diferentes. Para avançar, é necessário tratar manuscritos 
e impressos como um todo cujos elementos se esclarecem mutuamente; 
os impressos permitem datar os manuscritos que eles próprios indicam 
como foi elaborada essa literatura. Assim, pode-se desenhar uma imagem 
da maneira como o Instituto, depois da morte do Fundador, recolheu suas 
recordações pela transcrição e exploração das anotações tomadas por 
ocasião de suas instruções e também pela tradição oral. Pode-se, portan
to, graças a essas coletâneas de sentenças e de instruções, remontar ao 
início dos anos 1820 e perceber grandes evoluções da espiritualidade entre 
essas origens e a fixação da tradição em obras impressas de caráter oficial. 
Ao mesmo tempo, o estudo deste corpus deixa perceber de cá e de lá 
colaborações próprias dos superiores, preocupados em resolver proble
mas novos, suscitados pela mudança da sociedade e pelo crescimento da 
congregação.

Também, graças a este estudo, que apenas conseguiu abordar o cipo- 
al de textos, cremos poder discernir algumas grandes fases na elaboração 
da espiritualidade: a primeira remonta aos anos 1822. quando o Instituto 
é grupo restrito, pouco estruturado, mas fervoroso; depois uma segunda, 
cujo início é difícil datar, mas que poderia remontar aos anos 1830, quan
do se vê aparecer o cuidado de estruturar um conjunto tornado numero
so. No terceiro tempo (1845-1852?) sente-se a elaboração dos grandes 
textos legislativos e da Vida do Fundador. Pode-se adivinhar igualmente 
um quarto estrato, o dos anos 1860-70, quando os superiores, por um lado, 
se emancipam mais das origens e criam seus próprios textos, e por outro, 
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inquietos ao ver a congregação negligenciar a tradição, a recordam com 
força nas obras novas, mas todas imbuídas na tradição das origens.

Nosso trabalho, portanto, coloca em evidência a importância dos 
anos 1840-1856 durante os quais se elaboram os grandes textos legislati
vos e espirituais da congregação que, depois de lento amadurecimento, 
operam um desbaste na tradição oral, predominante até então, pelo esta
belecimento, em 1852-56, de normas escritas que se impõem a todos e em 
todos os lugares, tentando fixar o que eram apenas usos e pensamentos 
comoventes. A história destes dezesseis anos de intensa atividade não foi 
ainda escrita, mas possuímos os materiais necessários para isso. Sem dúvi
da alguma, à medida que avançarmos, esclareceremos não apenas esse 
período intermediário, mas também o das origens de quem recolheu a 
herança.

F . André LANFREY
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1 rmâo Francisco, 
Retiro de 1 826

Completando o número anterior de “Cadernos Maristas”, que tratou 
dos “Apontamentos de retiro do Ir. Francisco”, penso que seria interes
sante, para aprofundar mais ainda sua personalidade, analisar, com deta
lhe, uma ou outra das suas anotações de retiro. Por ser significativo por 
várias razões, seleciono o de 1826. Trata-se do retiro preparatório à emissão 
dos votos perpétuos.

Ambiente histórico

De acordo com as indicações dadas pelo próprio Ir. Francisco, que 
diz ter emitido os votos no dia 11 de outubro, no fim do retiro,10'’ este 
deve ter se realizado de 4 a 11 de outubro, em Notre-Dame de LHermitage. 
Tendo nascido em 12 de março de 1808, tem, portanto, nesta data, 18 anos 
e 8 meses. O currículo de seus primeiros anos de vida religiosa é pouco 
conhecido. Porém, segundo reconstituições feitas por seus biógrafos, começou 
em Marlhes em 1821, depois em Vanosc, em 1823 Durante o ano de 1825, 
teria substituído o Ir. João Pedro que falecera em Boulieu em 28 de abril 
e assumido a direção desta escola no período de férias seguinte. E, pois, 
com a experiência de um ano de direção de escola que se apresenta no 
retiro de 1826.

Este foi animado por dois pregadores: o próprio Champagnat e 
Terraillon, segundo a lista dos “retiros feitos com o Pe. Champagnat”, que 
está no mesmo caderno de apontamentos de retiro contendo as anotações 
do retiro aqui tratado.

O primeiro, Champagnat, segundo acredita seu biógrafo, acabava 
de passar um ano particularmente difícil. Recorda-se que começara com 
grave doença a qual deixava más previsões. "Os credores apareceram aos 
montes e requeriam pagamento”106. O mais grave, porém, era o desânimo

10-1 Vide adiante. n°4í
106 "vida de M.J.B. Champagnat”, edição de 1989. p.133 
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completo dos Irmãos: “Todos, Irmãos e noviços, estavam convencidos que, 
se viesse a falecer, tudo estaria perdido e só lhes restaria deixar a insti
tuição”.'" M. Courveille, que se ocupava dos de L’Hermitage, mais ainda 
os desanimava com sua conduta de um rigorismo ultrapassado. Menos de 
dois meses depois, quando nem bem se restabelecera, o arcebispo achou 
por bem enviar um visitador que se esmerou em destacar os pontos frágeis 
do funcionamento da casa. “Alguns dias após esta visita"10” houve o “affai- 
re” M. Courveille que o obriga a deixar a casa em definitivo, justamente 
quem Champagnat considerava como o verdadeiro fundador da Sociedade 
de Maria e no qual acreditava poder apoiar-se, tanto na parte espiritual 
quanto na material. Fora-lhe, com efeito, de muita valia por ocasião da 
compra de várias propriedades sobre as quais está construída a casa. “Por 
esse mesmo tempo", enquanto M. Champagnat se vê obrigado a afastar o 
Irmão João Maria Granjon, o primeiro irmão da congregação, Roumesy, 
no qual depositava muita esperança, também o deixa. “A perda destes dois 
Irmãos foi de grande sofrimento para o piedoso Fundador, pois eram os 
únicos capazes de ajudá-lo no governo do Instituto”109. Acrescente-se a 
isso o fato de o Ir. Luís, sua segunda conquista, manifestar o desejo de ser 
sacerdote. Estes acontecimentos convenceram o Fundador da necessida
de de engajar os Irmãos à sua vocação por meio dos votos, sendo emiti
dos pela primeira vez no encerramento deste retiro. É incontestável que 
estes diversos fatos o marcaram profundamente, pois ainda menciona esta 
lembrança dolorosa 7 anos depois, no outono de 1833, na carta escrita a M. 
Cholleton.110 Contudo, isto pode ter reforçado a confiança na ação divina e 
na entrega total de si a Deus, fato que as anotações do Ir. Francisco deixam 
transparecer.

107 Hkd.
108 kl. p.150
'l|1^ kl. p. 154
1 10 "Cartas de M. Champagnat". vol I. doe 30. p.82-83
11 1 Cf. O.M.4. p.355-347

Por outro lado, não se compreende como M. Terraillon poderia 
entusiasmar os Irmãos encontrando-se na situação em que se achava.111 
Colega de seminário de M. Champagnat de 1813 a 1816, colaborava com 
ele em L Hermitage desde 25 de agosto de 1825. “Em maio de 1826, é ele 
que descobre os deslizes de M. Courveille e o convence a se recolher ã 
Trapa”. No entanto, ele mesmo não se sente à vontade pois não tardará, 
“sob o pretexto de pregar o Jubileu, mas na realidade porque não se sentia 
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bem entre os Irmãos”112, a deixar discretamente LHermitage. Não ficamos 
sabendo o que o desgostava na convivência com os Irmãos. Em todo o 
caso, não há nenhum indício de desacordo com M. Champagnat, o qual 
tudo fará, ulteriormente, para trazê-lo de volta à Sociedade de Maria. Mas 
naquele período, a colaboração não devia ser muito cordial, mesmo que 
o relatório nada deixe transpirar.

112 O.M.3. doc.819. p.229

Apanhado Geral

Esta anotação, quanto ao seu tamanho, é um pouco menor do que 
a média das de outros anos, embora pouco difira no ponto de vista de sua 
redação. As referências a autores espirituais são certamente numerosas, 
porém seus textos não são muito citados. Aliás, notam-se parágrafos que 
coincidem com várias passagens de obras, até cinco delas. Este fato cria 
o problema da data da redação destes textos. Se. como tudo leva a crer, 
forem notas tomadas durante instruções proferidas pelos pregadores, como 
aceitar que tenha podido ditar uma lista completa de referências sobre um 
mesmo assunto, por mais consequente que seja? Devemos, portanto, admi
tir i|iie estes textos foram revisados a partir de anotações tomadas duran
te as conferências e verificadas posteriormente segundo as fontes. Outra 
hipótese é a de que somente as referências teriam sido acrescentadas poste
riormente. Porém, quase não se distingue diferença de letra entre elas e 
o texto. Ademais, a ausência de rasuras, exceto na primeira folha do cader
no, mostra um esmero tranqüilo que não foi influenciado pela velocida
de da palavra falada.

Ao transcrever, em idade avançada, as anotações tomadas em sua 
juventude, não terá o Ir. Francisco podido modificá-las um pouco? Alguns 
indícios podem justificar esta afirmação. Lê-se no § 19: "Devo, pois.... diri
gir, instruir de uma maneira que seja digna de Deus e de meu estado". 
Não há nisto características de superior? Mais explícita é esta outra passa
gem do §39: “É preciso ainda... suportar e corrigir os defeitos (dos) Irmãos,... 
visitá-los e ajudá-los com mais cuidado quando doentes”. Estas idéias asse
melham-se mais a um Irmão Francisco superior da comunidade de N.D. 
de L Hermitage após ter sido superior geral, do que convém ao diretor de 
uma comunidade de dois ou três irmãos. Por outro lado, duas referências 
têm claramente a data de 1868: § 25, “Rosier”, 27.9. 68, e § 26, “Sentenças, 
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Lições...” obra editada em 1868. Deve-se, portanto, concluir que se trata 
aqui de uma transcrição posterior de anotações cuidadosamente conser
vadas.

Mesmo que o autor nem sempre tenha resistido à fraqueza de acres
centar idéias que lhe surgissem ao transcrever anotações feitas, permane
ce a certeza de que a fonte destes textos é primitiva e revelam facilmen
te seu estado psíquico no ano assinalado. É com o cuidado de dar um 
melhor conhecimento de sua personalidade que são apresentadas estas 
anotações do retiro de 1826. São transcritas com a maior exatidão possí
vel e com explicações, para facilitar a compreensão.

RETIRO DE 1826 - A.M.D.G ET M.D.G.H.

1) É impossível que os corações, mesmo os mais puros e religiosos, 
não recebam um pouco do pó contagioso do mundo (S.Leão, o Grande). 
É, portanto, necessário que nos renovemos internamente em determina
das épocas, a fim de reparar, por um redobrado fervor, o que a alma está, 
sem cessar, exposta a perder.

2) Para me dispor a fazer bem meu retiro devo considerar:
l.9- as graças que recebí de Deus;
2.9 - o que ele espera de mim como reconhecimento;
3.9 - os castigos que viriam da minha ingratidão; exemplos: a figueira, o 
Faraó, a vinha (Mt.21; Êxodo, 14; Isaías, 5).

3) Já que recebo tantos benefícios, é preciso que eu tenha, para 
aquele de quem os recebo, o dever do reconhecimento a fim de evitar 
a pena que minha ingratidão merecería. Hugo de S. Victor afirma que 
todas as criaturas dizem ao homem estas três palavras: "Tome!... Devolva!... 
Receie!...” (Hugo de S. Victor: “O guia dos pecadores", LI, C.3; 8. Jure, 
Conn. De J.C.; L III. C.25, T.V, P.321; sermão Pe. Champagnat; Judde, T.I, 
p.69).

Estes três parágrafos correspondem provavelmente à conferência 
de abertura do retiro pregado pelo Pe. Champagnat cujo nome figura entre 
as referências. Como se vê, o retiro está centrado, não em cores sombrias 
de pecado, penitência, inferno, mas num tom de reconhecimento e de 
revitalização. Esta perspectiva enquadra-se bem com aquela que exprimi
rá o próprio Pe. Champagnat doze anos mais tarde na Circular de 21 de 
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agosto de 1838, convidando os Irmãos ao retiro com estas palavras: “Venham 
reunir-se e reaquecer-se no santuário que viu vocês se tornarem os filhos 
da mais terna das Mães”.113 Pouco adiantou, pois, nas “Instruções” do Ir. 
Francisco, como nos “Escritos” do Irmão João Batista, a finalidade do reti
ro é apresentada de maneira mais rigorosa."4

Quanto às referências do § 2, elas correspondem reciprocamente 
tos exemplos; e deveria ter posto: a figueira. Mt 21. 18, assim como o fez 
para os outros. Sua maneira de escrever é sem dúvida uma indicação de 
que as referências são acréscimos posteriores.

Para a citação do terceiro parágrafo, Judde poderia ter referido, 
além disso, “Grande Retiro” - cujo texto pode ser lido no anexo nB3 - e 
ter concluído que se trata de uma idéia largamente espalhada entre os 
autores espirituais (cf. Notas anexas n.el). A esse respeito, podemos justa
mente nos perguntar como, um jovem Irmão de 18 anos, poderia ter lido 
todos estes autores, o que corrobora a tese de uma redação ulterior.

4) Deus me criou para conhecê-lo, amá-lo, glorificá-lo nesta vida e 
possuí-lo na outra. O próprio Deus é meu fim. Oh! Como é excelente! (Pe. 
Bourdaloue, “Retiro espiritual”, Ia meditação e seguintes).

5) Como cristão devo seguir Jesus Cristo, renunciar a mim mesmo, 
carregar minha cruz todos os dias com coragem, com alegria. Como reli
gioso, porém, devo ser crucificado para o mundo e o mundo deve sê-lo 
para mim. Devo sobretudo morrer para o mundo que está dentro de mim. 
Estar morto em mim mesmo na vida religiosa é não ter mais vontade, capri
chos, pretensões nem considerações humanas.

6) Meu Deus! Onde estarei bem sem vós? Mas onde posso estar mal 
convosco? Meu criador! Meu Deus e meu tudo! Ó Jesus, amor de meu 
coração! (S. Francisco Xavier = de Assis (sic).

Percebe-se aqui a ressonância de uma ou várias meditações a partir 
do fim do homem até a contemplação de Jesus, donde se conclui sobre
tudo a vida de renúncia. A acreditar no biógrafo do Padre Champagnat, o 
segundo destes parágrafos traduz bem o pensamento do Fundador quan
do diz aos Irmãos: "Para viver segundo Deus,... deve-se imolar a Deus

'13 "Cartas de M. Champagnat”, vol I. p.444 
' '4 Vide adiante. Anexos 
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todos as forças da alma e todos os sentidos do corpo”.115 Em todo o caso, 
a meta visualizada neste retiro, isto é, a preparação para a emissão dos 
votos, não deixa nenhum equívoco e as últimas exclamações mostram que 
o jovem Irmão Francisco aceita o desaf io. A respeito da citação de Bourdaloue, 
cf. Notas anexas, n.° 6.

7) Sou todo vosso, meu Jesus! Meu coração é semelhante a um jardim 
que formastes, semeado em vossa santa casa, cultivado e mantido por 
vossas instruções, inundado por vossas graças, regado por vossas lágri
mas e vosso sangue. Deve, portanto, produzir frutos abundantes. Ah! por 
favor, não permitais que nunca o inimigo venha a apoderar-se dele.

8) Retira-te, Satanás, besta cruel. Nada há aqui que te pertença. Tudo 
é de Deus; tudo pertence a Deus; tudo é para Deus (S. Martinho).

9) Consagro-me inteiramente a vós para sempre, meu Senhor e meu 
Deus; dou-vos o jardim inteiro; a árvore e todos os seus frutos; minha alma 
com todos os seus poderes; meu corpo com todos os sentidos; que sejam 
continuamente empregados a vos servir.

10) Ajudai-me, Senhor, a desarraigar todo o inço e os espinhos de 
meu coração, derramai nele a chuva de vossa graça para que produza 
dignos frutos de penitência.

A imagem bucólica do jardim lança como que um raio de luz sobre 
esta espiritualidade. O tema, é verdade, volta seguidamente na Bíblia, espe
cialmente em Isaías, 58, 11, onde o justo que se entrega ao jejum e à prati
ca de boas ações “será como um jardim bem irrigado”. M. Champagnat 
refere-se a ele na circular de janeiro de 1828, para encorajar os Irmãos, 
assegurando-lhes que “Nossa Senhora nos plantou em seu jardim, ela tem 
o cuidado para que nada nos falte”.116 Preocupado, entretanto, com a má 
inclinação do homem, o Irmão Francisco não esquece que, em seu jardim, 
cresce também erva ruim. Assim este retiro, em que o lado positivo do 
entusiasmo e do amor está fortemente marcado, não difere do conjunto 
dos outros, profundamente impregnados do mal e do pecado.

1 15 “Vida”, p.368
'16 "Cartas de M. Champagnat ". vol.l. doc. 10. p.41
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11) A morte é um conselheiro bom e sábio; quero, pois, familiari
zar-me com ela em tudo e por isso meditá-la, considerá-la e consultá-la 
principalmente nos assuntos importantes e ainda se, por infelicidade, vies
se a desviar-me do dever e da observância da regra ou das práticas de 
penitência.

12) Considerarei também a morte no intuito de desapegar-me intei
ramente do mundo que acaba para nós então, como também de tudo o 
que está no mundo, porque a morte não nos deixa absolutamente nada e 
o próprio corpo é presa dos vermes. Porém, nossa alma, tornar-se-á o quê? 
Mori non malum, sed male mori pessimum.

13) A morte é o eco da vida; ora, o eco repete o som exatamente 
como foi produzido; assim como é a vida, assim será a morte (Crasset, 
'Considerações”, IX sermão depois de Pentecoste.s; Judde, “Grande Retiro”, 
T.l; “Retiro religioso”, 3.9 dia, 2a meditação).

14) Como gostaria de ter feito esta ação, esta oração, esta meditação, 
esta confissão, esta comunhão; como gostaria de ter assistido a esta missa, 
ter feito esta leitura, esta exortação, etc... quando comparecer perante Deus 
para ser julgado? Pode ser até o último da minha vida. Pelo menos, estou 
certo de que um dia será o último (Crasset, primeira 3a feira, Advento).

O fato de esses parágrafos sobre o tema da morte se sucederem e 
após desaparecerem totalmente, mostra que foram sugeridos por uma 
instrução sobre a morte que, como sabemos, sempre faz parte dos temas 
de um retiro. E de notar que aqui este assunto é tratado menos para susci
tar medo da morte do que para sublinhar o lado positivo e estimular uma 
vida virtuosa. A expressão do §12: “o corpo dado aos vermes" está na 
linha de certo realismo do Irmão Francisco, encontrado muitas vezes em 
seus escritos, para salientar o desprezo do corpo que ele queria ter. Com 
relação à referência do § 13 a Judde, cf. Notas Anexas n. 2, 4 e 5. É claro 
que a expressão “o último de minha vida" designa o retiro, o que os prega
dores raramente esquecem de lembrar.

15) Minha perfeição consiste somente nestas duas coisas: 
Ia fazer tudo o que Deus quer que eu faça;
2Q fazê-lo como ele quer que o faça.
Faço o que Deus quer observando minha regra; e faço-o como ele o quer 
fazendo-o com toda a perfeição possível (Rodriguez, Ia P., 2.9 T., C.l).
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16) Meu Deus, meu Pai, meu Mestre cheio de atenção, de razão, de 
compaixão, que só pede para dar e que recompensa tão magnificamen- 
te que, ordenando, nos ajuda a obedecer e, provando-nos, nos consola 
e nos assiste (Judde, “Retiro para a profissão”, T.4, Ia med.).

17) Deus nào me pede coisas extraordinárias, mas quer que eu faça 
com muita exatidão, fervor e constância as coisas comuns e ordinárias 
que, desta maneira, tornar-se-ão grandemente valiosas para ele, por J.C., 
incorporando-as a tudo o que fizeram e ainda farão todos os santos em 
toda a Igreja para a glória de Deus e a salvação das almas.

Estes três parágrafos sào inspirados, como salienta a referência, pela 
obra do Pe. Rodriguez, “Prática da perfeição cristã e religiosa”, segundo 
tratado “De minha perfeição das ações ordinárias”. Terá sido o pregador 
ou a leitura pessoal que inspiraram estas anotações? Evidentemente não 
é possível responder a esta pergunta. De qualquer forma, prova o lugar 
importante que Rodriguez ocupa em nossa espiritualidade.

Para o § 15, cf. Notas Anexas, n.B 9.

18) O bom Deus me oferece e me dá todos os meios para que lhe 
testemunhe eficazmente minha fidelidade, meu amor, meu reconheci
mento; e eu não os aproveito; e se deles aproveito, faço-o com tibieza e 
negligência. Que poderá acontecer? (Bourdaloue, “Retiro", 1.- dia, consi
deração).

19) Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo por amor 
a Deus, eis toda a lei. Gostar só de si e promover-se em tudo, eis a funes
ta fonte de todo pecado (Sentença do “Livro de Ouro").

20) Eaço aqui a obra de Deus; ele ma encomendou (sic) e me vê 
agir. Ele conhece meus pensamentos, minhas intenções. Devo, pois, agir, 
pensar, rezar, falar, dirigir, instruir de tal maneira que seja digna de Deus 
e de meu estado (Rodriguez, “Perfeição Cristã”, Ia Parte, 2“ Tratado).

Os parágrafos 18 e 20 acompanham os de cima, §§ 15, 16 e 17, como 
indicado pela referência. Esta última nào é uma citação, já que a frase 
nào está no segundo tratado da obra indicada, é a idéia geral que se quer 
designar. A frase é, portanto, do próprio Ir. Francisco, fato que torna mais 
digna de admiração a escolha dos verbos falar, dirigir, instruir, feita por 
um jovem Irmão de 18 anos.
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21) Quando Deus quer mostrar que uma obra é produto total seu, 
ele a reduz total mente à impotência e ao desespero; depois age... (Bossuet).

Esta idéia acompanha apenas de longe a precedente e não será segui
da por nenhuma outra semelhante.

22) Deus é a fonte infinita de todas as graças e com elas cumulou a 
Virgem Maria que é, por isso, todo-poclerosa junto a ele para enriquecer- 
nos. Suas mãos maternais as extraem do oceano divino e as distribuem 
em seguida a todo o universo, principalmente a seus fiéis servidores. A 
devoção a Maria é tão antiga quanto o mundo. Os anjos a reconheceram 
como sua rainha. Todos os santos tiveram para com ela uma devoção parti
cular. Oh! Santíssima Mãe de Deus, ó Virgem poderosa e cheia de bonda
de, sois nossa Mãe! (Pe. Terraillon).

Pode-se pensar que aqui se trata de uma instrução do Pe. Terraillon 
sobre a Santíssima Virgem. O pouco que resta dela não sugere nenhuma 
reflexão sobre o autor.

23) Uma alma tíbia não se apresenta como modelos aqueles que são 
melhores que ela, que cumprem bem suas obrigações e trabalham cons
tantemente em prol de sua perfeição, com o fito de estimular-se à regu
laridade; não faz reflexões sobre seu estado e suas funestas consequên
cias; ao invés de pensar no mal que ela faz e no bem que deixa de fazer, 
encara apenas o bem que faz e o mal que evita exteriormente com o fim 
de considerar-se melhor do que aqueles que acredita serem menos perfei
tos e apóia-se em sua situação como o fariseu do Evangelho (Lucas, 18). 
Meu Deus! Que situação! Que vida! E que graças serão precisas para que 
caia em si e se corrija.

A primeira frase torna-se mais compreensível se colocarmos a oração 
subordinada “com o fito de estimular-se à regularidade”, imediatamente 
após a oração principal, a saber, entre “modelos” e “aqueles". Quanto à 
pontuação, a substituição do ponto e vírgula pelo ponto tornaria o texto 
mais claro. Constata-se aqui que o estilo do Ir. Francisco nem sempre é 
simples e claro. Quanto à tibieza. voltará mais adiante ao assunto, o que 
demonstra a falta de sequência lógica nestas notas que parecem desviar- 
se do desenvolvimento do retiro.

24) Devo rezar o ofício todos os dias Qudde. “Retiro religioso”, 2a 
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consideração, T.3; Bourdaloue, "Retiro", 3 a dia, consideração). Felize santa 
obrigação que me manda fazer na terra o que fazem os anjos e os santos 
no céu; imitando-os na terra, como que num noviciado, espero ter a ventu
ra de um dia associar-me a eles na glória onde o ofício será perpétuo. 
Desta maneira, todos reunidos, várias almas santas, o Papa, os bispos, os 
sacerdotes, as comunidades religiosas recitando-o junto comigo. Unindo, 
com amor, fervor, zelo e humildade, minhas intenções e minhas orações 
às deles, que confiança não me dará esta santa e salutar união, (que 
confiança) não terei de obter da divina bondade o efeito de nossos pedi
dos, já que falamos a Deus, falamos de Deus e Deus nos fala. Neste santo 
exercício, o próprio Espírito Santo nos põe na boca as expressões de que 
nos servimos para prestar a Deus nossas homenagens! (Gaume, "Catecismo 
de perseverança”, IV P., Lições VII, VIII, IX, T. VII).

25) Depois da união hipostática, a dignidade de Mãe de Deus está 
acima de todas as dignidades possíveis (S. Boaventura; "Rosier”, 27 de 
novembro 68; P. DArgentan, "Grandezas de Maria. Mãe de Deus”).

A respeito do ofício, cf. Notas anexas, n.l() e 11. Quanto à última 
frase § 25, parece que deva ser unida ao § 22, porém, a segunda referên
cia: “Roseiral [de Maria] de 21 de novembro de 1868", a coloca totalmen
te em outro contexto. É possível que a frase seja de S. Boaventura, o que 
não é fácil provar, enquanto que a referência ao Padre d’Argentan, sem as 
anotações de volume e de página, provavelmente tenha por finalidade 
fazer número. Resta-nos perguntar se são apenas as referências que foram 
acrescentadas depois de 1868, ou se foi todo o texto que foi transcrito 
nesta data. Esta última hipótese, embora afaste para bem longe a atuali
zação definitiva do texto, não é de descartar.

26) Torno-me mais criminoso, mais culpado por aquilo que deveria 
me tornar mais justo e mais santo, conforme a maneira com a qual me 
desempenho; o que é que poderia, portanto, justificar-me e tornar-me agra
dável a Deus, se as próprias orações servem para me condenar irritando 
o Senhor contra mim? ("Sentenças, Lições do Pe. Champagnat”, T.II das 
Crônicas, C.15, p.159; Santos Agostinho e Cesário).

Primeiramente deve-se remeter este parágrafo para depois do § 24. 
Este texto certamente não brilha pela clareza. Somente a referência às 
"Sentenças, Lições e Conselhos do Pe. Champagnat" recolhidas pelo Ir. 
João Batista permite um esclarecimento. Terá sido por ocasião deste reti-

94



Irmão Francisco, Retiro de 1826

ro ou em outra ocasião que o Fundador pronunciou a conferência sobre 
o ofício referido nesta obra? Não se sabe. As idéias destes dois parágrafos 
estão ali claramente como se poderá verificar pelo anexo n.Q10. Deve-se 
notar que a primeira edição desta obra é de 1868. Com referência aos dois 
nomes, S. Agostinho e S. Cesário, que aparecem no texto, o Ir. Francisco 
julga necessário referi-los, sem pretender afirmar que tenha lido as obras.

27) Quando o Senhor deu a conhecer a S. Francisco Xavier o que 
deveria fazer e sofrer, ele exclamou: “Mais ainda, Senhor, ainda mais!” E 
a respeito das consolações com as quais era freqüentemente distinguido, 
dizia como S. Felipe Neri: “Basta, Senhor, basta, não mereço receber tanta 
consolação”. Cercado de tantas preocupações, viagens e cansaço, conser
vava uma naturalidade de alma e uma alegria de espírito jamais ocultadas, 
enquanto que as almas imperfeitas se dissipam, se agitam e se descon
trolam diante dos menores problemas (“Vida do S.” T. 1, p.65; L. VI, C.I1, 
p.207; L.IV, 261 Eloge, p.278, II; L. II; T. I, p. 110).

Um momento de cansaço onde o fervor diminui deve ter sugerido 
esta nota que parece tirada mais de uma leitura do que de uma instrução 
de retiro. Mostraria, neste caso, a vontade de não se deixar abater pelas 
adversidades.

28) O meu Deus, meu soberano juiz, se, após ter comparecido dian
te de vosso temível tribunal e escutado a sentença de minha condenação, 
vós me désseis ainda um pouco de tempo para voltar para vós e reparar 
o passado, podendo ainda ganhar o céu, como é que empregaria este 
tempo tão precioso? (Crasset, “Considerações”, 8a semana depois de 
Pentecostes).

29) Bem quereis, ó Deus, soberanamente bom, não me julgar vós 
mesmo, com a condição que eu mesmo seja meu próprio juiz e me faça 
toda a justiça que depende de mim. Com vossa graça, aceito esta condição, 
ó meu Deus. Vou eu mesmo ao tribunal de minha consciência, serei acusa
dor e testemunha contra mim mesmo e procurarei satisfazer vossa justiça 
implorando sempre vossa misericórdia. Farei, de toda a minha vida, a mais 
rigorosa e severa das revisões. Dar-me-ei a penitência e cumpri-la-ei com 
um ardente desejo de vos agradar, de vos dar satisfação. Torná-la-ei tão 
santa e completa quanto julgar que ela seja e minha fraqueza puder supor- 
tá-la. Não ficarei só nisto, ó meu Senhor; tratarei de regularizar também o 
futuro, santificá-lo-ei, não me permitirei nem me perdoarei nada, para que 

95



nada me detenha quando me chamardes e possa sem tardança e sem obstá
culo tomar posse da eterna beatitude que vós me prometestes. Sim, meu 
Deus, quero evitar o pecado e salvar minha alma mesmo à custa dos maio
res sacrifícios.

É fácil ver por estes dois parágrafos uma instrução sobre o juízo parti
cular. Entretanto o § 29 é uma transposição mais ou menos romântica do 
simples exame de consciência como julgamento particular. A última frase, 
relativa às linhas que precedem, propõe um ideal em regressão sobre a 
exaltação dos parágrafos precedentes com relação à ação, ao amor e ao 
dom de si. Entretanto, as exclamações que vêm a seguir retomam o tom, 
porém com um sentido mais idealista.

30) Ó! Como sois bela, como sois amável e desejável, minha cara 
pátria, cidade de meu Deus! (S. Bernardo). O! quando será que poderei 
levantar o vôo e ir repousar neste lugar afortunado? (“Imitação", Livro III, 
C. 48).

Esta última frase não se encontra no capítulo citado da “Imitação”; 
por outro lado, há várias outras semelhantes sobre o mesmo tema.

31 (Jerusalém celeste, Igreja desta terra, templos vivos (S. João Francisco 
Régis).

32) Quam dilecta tabemacula tua, Domine virtutum! Concupiscit et 
defuit anima mea in atria Domini (Sl. 83,2)

Quam sordet terram cum caelum aspirio! (S. Inácio de Loyola, em 
sua vida, L.I, C.2; Rodriguez, Ia Parte, T. III, C.III)

Laetatus sum in his quae dieta sunt mihi: in domum Domini ibimus 
(Sl. 121,1)

33) Ó! Deus, alegria do meu espírito, delícias de meu coração, para
íso de minha alma, pena não poder amar-vos tanto quanto o mereceis e 
quanto eu o desejo!... Tivesse eu todos os corações dos homens para vo- 
los oferecer e todos os ardores dos bem-aventurados para vo-los consagrar!

34) O pensamento e a esperança do paraíso é como uma âncora 
firme e sólida que nos sustenta em meio às ondas, às tempestades e aos 
furacões (Hebreus, 6).
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Um plano normal de retiro coloca a instrução sobre o juízo antes da 
do céu, a pátria celeste, o que prova que se trata de anotações do retiro. 
Como podemos constatar, a última frase não é uma citação, mas simples 
alusão.

35) Toda a vida está cheia de amargura, de misérias e aflições, mas 
apenas um olhar voltado para o céu torna tudo agradável e até desejável. 
A vida ser-me-ia insuportável se não tivesse nada para sofrer, pois sofrer 
é o paraíso deste mundo. È preciso pois ou sofrer ou morrer, diz Santa 
Teresa. Os sofrimentos foram a herança de Jesus, o Filho bem-amado de 
Deus Pai, e há glória e felicidade em sermos tratados como Ele e em sofrer 
por Ele, porque, além das preciosas vantagens que encontramos nesta 
vida, é uma consoladora garantia de eterna felicidade (Judde, “Grande reti
ro”, 3a Parte, p.373; 4a Parte, p. 500).

Do ideal voltamos à realidade, do céu, às contingências dolorosas 
da terra, mas enquadradas estas na perspectiva de uma felicidade futura. 
Contudo, como podemos subscrever a segunda frase? Como pretender que 
seja “insuportável” uma vida sem sofrimento? Este pensamento só pode 
ser admitido atribuindo-o a um ardor juvenil. Deve-se precisar que ele não 
se encontra na obra citada cujo tema não vai além da imitação do Cristo 
sofredor e cuja intenção nada mais é do que resgatar-nos de nossos peca
dos para nos assegurar a beatitude em Deus. Não se trata, portanto, de 
procurar o sofrimento por si mesmo. Por outro lado, deve-se notar que, a 
partir do retiro anterior, 1825, o tema do sofrimento toma um lugar impor
tante na espiritualidade do Irmão Francisco.

36) Pertenço-vos por muitos títulos, ó Deus, meu Pai! Ó Jesus, meu 
Salvador! O Maria, minha terna mãe! Consagro-me a vós, portanto, pura, 
total e irrevogavelmente. Nada mais tenho de meu, nada mais tenho no 
mundo! (Judde, “Retiro para a profissão”, Tomo 4, Ia meditação).

37) Tratarei de nunca fazer algo que possa vos desagradar ou dimi
nuir o amor que nos deve unir estreitamente. Confiar-vos-ei amorosamente 
e com confiança todas as minhas misérias e espero que tenhais compaixão 
de mim e me concedais a graça de ser sempre todo vosso. Ah! ficaria muito 
feliz se fosse admitido no número de vossos servos (Lucas, 9) e fazer parte 
de vossos filhos mais queridos! É minha consolação, minha glória e minha 
felicidade.
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A preparação para um engajamento definitivo na vida religiosa está 
evidente aqui. A sinceridade dos sentimentos não pode ser posta em dúvi
da, nem a vontade muito positiva de uma doação total. Constata-se toda a 
profundeza da espiritualidade do Irmão Francisco que se manterá sempre 
até o fim.

38) Que cada um se convença de que todas as coisas piores da casa 
lhe serão por vezes destinadas para sua grande mortificação e a salvação de 
sua alma (Regra de Sto. Inácio). Como um pobre mendigo recebe, mesmo 
com gratidão, o que há de mau, se formos verdadeiros pobres, segundo a 
regra, devemos persuadir-nos de que dar-nos-ào o que há de pior. Era isto 
que muitas vezes repetia S. Luís de Gonzaga para motivar o amor à pobre
za e sua prática. Nào discutia e nem questionava nenhum artigo da regra; 
cumpria-os todos escrupulosamente e se fosse interrogado ou se estivesse 
na ocasião de praticar tal ou tal ato e a regra não o permitisse: não posso, 
dizia então, por que é contra a regra (em sua vida pelo P. Cépari, 2a parte, 
C. 14, 83).

39) São Luís de Gonzaga dizia ainda que afligir-se em demasia por uma 
falta cometida poderia ser um sinal de que a gente não se conhece bem e 
quem se conhece bem deve saber que nada mais é do que uma terra capaz 
de produzir inço e espinhos. Por isso, seu grande cuidado era descobrir o 
princípio de seus pensamentos, desejos e ações para saber do que poderia 
ser culpado e corrigir-se. Nas confissões era claro, preciso, sem escrúpulo. 
Sua obediência era perfeita como o queria S. Inácio. Considerava todos os 
seus superiores, ou os que os representassem, como ocupando o lugar do 
próprio Deus e alegrava-se em poder assim obedecer à majestade suprema 
em suas pessoas. Por isso, mostrava-se sempre muito respeitoso para com 
eles e muito submisso a suas vontades.

Que estas reflexões sejam tiradas de uma leitura ou de uma instrução 
importa pouco. O que não deixa nenhuma dúvida é que estão na linha de 
preparação da emissão dos votos, embora o voto de castidade esteja substi
tuído pela abertura do coração. “São Luís de Gonzaga, nosso patrono, nosso 
modelo, nasceu no mesmo ano em que nasceu Santo Estanislau Kostka, em 
1568, e Sào João Francisco Régis veio ao mundo em 1597, seis anos depois 
da morte de S. Luís de Gonzaga”, anotará Irmão Francisco, em 12 de junho 
de 1874, no “Projetos de Instrução”, (p. 235) - cf. Notas anexas n.-12, que 
demonstram além disso a maneira como o Irmão Francisco utilizava as fontes.
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40) Jesus Cristo não me diz hoje como ao jovem do Evangelho: “Para 
me servir bem e me agradar, falta uma coisa” (Lucas, 18). Sim, para amar- 
me verdadeiramente você deve primeiro comparecer ao santo tribunal 
da penitência (com) uma fé mais viva, uma compunção mais forte, um 
desejo mais ardente para satisfazer minha justiça; que você se apresen
te também à mesa sagrada com uma alma mais pura e um amor mais 
ardente. E preciso que você receba meus dons com mais gratidão, zelo 
e fidelidade. Em seguida você deve combater suas más inclinações com 
mais coragem, corrigir seus vícios e imperfeições com um novo ardor, 
fazer sacrifícios com mais generosidade. É preciso também combater a 
tibieza com um recolhimento maior, uma vida mais pura, uma vigilância 
mais exata, uma renúncia mais completa, mais absoluta, mais universal: 
suportar suas penas e sua cruz com mais submissão, coragem, resignação; 
suportar e combater os defeitos de seus Irmãos com mais calma, humil
dade, zelo e caridade; visitá-los e servi-los com mais cuidado em suas 
doenças, confortá-los em suas penas, ajudá-los na necessidade com seus 
conselhos, consolá-los em suas aflições, aliviá-los em suas dores e inte
ressar-se por seus planos, como você querería que fosse feito para você.

É uma maneira bastante livre de apoiar-se no Evangelho substi
tuindo a sobriedade “de uma coisa" pela enumeração de uma dezena de 
outras que estão bem afastadas da pobreza. Contudo, os superlativos e 
os vocábulos ardente, puro, cuidado revelam a insatisfação de um esta
do presente face ao ideal para o qual tendemos. Como se vê, grande é 
o fervor do jovem professo.

41) Escolher um diretor de consciência sábio, tê-lo em respeitosa 
consideração, escutá-locom confiança, falarcom ele com abertura, obede
cer-lhe com fidelidade (Tronson, “Exame particular”).

Esta nota nos causa estranheza pela ausência sequer de uma menção, 
nem do Padre Champagnat, nem do pároco da paróquia a quem normal
mente os Irmãos deveríam procurar para a confissão. Aliás, é de pergun
tar-se se os Irmãos tinham o costume de se dirigir a um diretor espiri
tual, além do confessor, e se o Irmão Francisco não está aqui apresen
tando exigências excepcionais oriundas de seus avanços na vida espiri
tual.

42) Sei quais são vossas obras, vossos trabalhos e vossa paciência, 
não podeis suportar os maus, sois paciente, sofrestes por causa de meu 
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nome e não desanimastes. Mas tenho uma reclamação a fazer, é que dimi
nuiu vossa primeira caridade. Por isso, fazei penitência e voltai à práti
ca de vossas primeiras obras (Apocalipse, 2).

Citação truncada do Apocalipse, 2, 2-5, ao Anjo da Igreja de Efeso.

43) Permanecer tíbio ao pensar que meu Deus tanto me cumulou 
com seus favores deve ser para mim a mais amarga das reprovações. Devo 
cumprir todos os meus deveres com santo ardor e grande exatidão, gostar 
de ser desconhecido, esquecido, até rejeitado pela comunidade onde vivo, 
com o fito de procurar somente em Deus minha consolaçãoe minha alegria.

44) Seria renegar minha profissão se regulasse de outra forma a esti
ma que devo ter dos bens que. pela graça, pela virtude e pela santidade, 
estão a eles ligados e sobretudo pela vontade de Deus que eu cumpro.

45) Um dos meios mais garantidos para adquirir e conservar a paz é 
uma vida retirada, pura, escondida em Deus com Jesus Cristo na prática dos 
deveres de nosso estado ("Imitação dej. C.”, L. I, C. XX. XXV; L. II, C. I).

Reconhece-se sem dificuldade nestes três parágrafos o espírito da 
Sociedade de Maria segundo o Padre Colin, que quer que os Maristas 
devam sempre ficar ignoti et quase occulti.117

46) No ano de mil oitocentos e vinte e seis e no décimo primei
ro dia do mês memorável de outubro, no fim do retiro, tive a feli
cidade de receber meu Deus e fazer os votos perpétuos de pobreza, 
castidade e obediência, por meio dos quais me consagrei inteira
mente a Deus, meu Pai, e a Maria, minha Mãe, sob a proteção de 
todos os anjos e de todos os santos, particularmente de meu bom 
anjo da guarda, de S. João Francisco Régis e de S. Francisco Xavier, 
por cujos méritos e intercessão espero obter da misericórdia de Deus 
a graça de observá-los fielmente até o último suspiro de minha vida.

Trata-se de votos perpétuos feitos secretamente, isto é. não oficial
mente, pois a Sociedade ainda não estava reconhecida pela Igreja.

47) São Francisco Xavier dizia (em sua "Vida”, L. VI, C.13; L. IV,

" O.M.2, doc. 674. p. 514 

1OO



Irmão Francisco, Retiro de 1826

p.299) que não é só nos tempos especialmente destinados que se deveria 
renovar os votos emitidos, mas, imitando o piedoso e santo padre Pafnúcio, 
dever-se-ia renová-los todos os dias. Acrescentava que, como nào conhe
cia armas melhores que um religioso pudesse usar contra toda espécie de 
tentação, era muito apropriado e vantajoso usá-las todas as noites e todas 
as manhãs contra os inimigos de nossa salvação. É bom tornar a usá-las 
mais ainda todas as vezes que comungamos e pedir muitas vezes contas 
a si mesmo da maneira como são observadas e, para isso, examinar-nos 
com grande cuidado para ver se a consciência porventura nos acusa de 
algo contra a fidelidade a essas promessas (Rodriguez, 3R, 2T., C, 8; “Vida 
dos Padres dos desertos”, L. IV, C. VIII, Pafnúcio Bubal, sacerdote e soli
tário; “Vida de S. Francisco Xavier”, pelo Pe. Bouhours, L. IV, p. 299).

Texto de Rodriguez, um pouco adaptado.

48) Falamos com inteira sinceridade como da parte de Deus, na 
presença de Deus e no espírito e na pessoa de Jesus Cristo (2 Cor. 17b.)

Qual seria a razão de esta citação encontrar-se aqui isolada? E difí
cil responder, a menos que o jovem professo quisesse destacar a sinceri
dade de seu engajamento.

49) Você acaba de dar-se (todo) a Deus - dizia o abade Pinufe, na 
presença de todos os seus bons religiosos, a um noviço que estava rece
bendo - renunciando a todas as coisas da terra. Tome cuidado de (nunca) 
retomar nada de tudo o que você acaba de deixar com esta renúncia. Você 
renunciou às riquezas pelo voto de pobreza, cuide para nào se apegar à 
menor das coisas agora em sua nova vida, porque nada teria adiantado 
você ter-se privado de tudo o (que) possuía no mundo se, na vida reli
giosa, você se apega à posse do que quer que seja. Você renunciou a sua 
vontade própria e a seu próprio julgamento pelo voto de obediência, cuide 
bem de não retomá-los e diga com a esposa, num sentimento profundo 
de abnegação: Despojei-me de minha túnica; como poderia retomá-la? 
(Cant. 3) Despojei-me totalmente de tudo o que era meu, que Deus me 
preserve de jamais retomá-lo. Você renunciou também a todos os praze
res e a todas as frívolas diversões do mundo, cuide para que jamais voltem 
a ocupar seu coração. Você lançou ao total desprezo o orgulho, a vaida
de e o modo de pensar deste pobre mundo, cuide para que nào venham 
novamente retomar seu lugar. Quando você já tiver mais tempo de vida 
religiosa, quando tiver empregos nas casas ou assumir cargos, tome muito 
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cuidado para não reconstruir o que tinha destruído no passado, pois seria 
tornar-se prevaricador e olhar para trás, depois de colocar a mão no arado 
(Lucas, 9). Mas persevere até o fin de sua vida na pobreza e no despoja- 
mento absoluto de todas as coisas como prometeu a Deus e exercite-se conti
nuamente na prática da humildade e das outras virtudes do seu estado.

50) S. Basílio, S. Bernardo, S. Boaventura acrescentam: Imagine que 
você não se pertence mais, mas tudo o que você é e tudo o que tem perten
ce irrevogavelmente a Deus a quem você doou por meio de seus votos. 
Por isso, não queira retomar o que você deu e a ele consagrou; porque 
seria cometer um roubo, um assalto sacrílego assim procedendo (“Vida 
dos Padres", L. V, C. VIII; Rodriguez, III Parte. II Tratado, C. IX).

Estes dois parágrafos foram extraídos da obra do Padre Rodriguez, 
com arranjo, de acordo com o costume do Irmão Francisco: ao meio do 
texto, deixa cair palavras, expressões, até frases inteiras, sem contudo alte
rar o sentido.

51) Desde que me julgo um nada perante Deus, começo a ser algu
ma coisa e desde que julgo ser alguma coisa, então não sou mais nada e 
estrago tudo, porque Deus resiste aos soberbos e dá sua graça aos humil
des.

52) Praticamos para com nossos irmãos a humildade, a bondade, a 
paciência, a caridade, a mansidão? In mansuetudine sapientiae (São Tiago, 
13). Que condescendência, que modéstia, que mortificação, que pureza, 
que zelo pela glória de Deus e a salvação de nossos Irmãos deixamos 
transparecer em nossas conversas? Illos suscipe; ilios dilige et illos te asso
cia, quos videris contemptores seculi, sectatoris virtutis, amatores disci- 
plinae (S. Bernardo). Nunquam in corde nisi Christus, nunquam in ore tuo 
nisi pax, nisi castitas, nisi pietas, nisi charitas. (S. Hilário dArles, -3 pala
vras ilegíveis).

53) Resoluções

A.M.D.G. ET M.D.G.H.

I - Sofrerei com paciência e resignação e mesmo com alegria as dores, 
os incômodos, as aflições e os sofrimentos do corpo e do espírito e todas 
as privações de meu estado, convencido que estou de que, ao fazer a 
profissão de pobreza religiosa, não posso ter nada, nem procurar minhas 
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conveniências nesta terra.
II - Toda e qualquer coisa que me pedirem meu superior ou todos 

aqueles que, por sua decisão, forem designados, executá-la-ei prontamente 
e com alegria, considerando que Deus está na pessoa deles e obedecen
do para agradar a Ele e a Maria, minha querida Mãe, porque não vim a 
ser religioso para fazer a minha própria vontade, mas a de Deus.

III - Para preservar-me da tibieza:
l.B - Lembrar-me-ei seguidamente de meus fins últimos: a morte, o juízo, 
o inferno, o paraíso, meditando sobre eles;
2.2 - Renovarei também frequentemente, sobretudo no momento da tentação, 
os compromissos que tive a felicidade de assumir com meu Deus e os 
belos dias de comunhão, em ação de graças;
3.2 - Meu Deus habita em minha alma, far-lhe-ei, portanto, companhia. 
Louvar-vos-ei em presença dos anjos e vos adorarei em vosso santo templo; 
4.2- Gostarei de todos, sobretudo de meus bons Irmãos, falando-lhes sempre 
com doçura, franqueza, modéstia e cordialidade, saudando em suas pesso
as o bom anjo da guarda e rezando muitas vezes por eles;
5.2 - Enfim, considerar-me-ei o último de todos, o mais indigno, o mais 
pecador (S. Francisco).

Oração antes do deitar

54) Ofereço-vos, ó meu Deus, meu corpo, minha alma e o descan
so desta noite. Só quero tomá-lo a fim de ter novas forças para servir-vos 
no futuro com mais fervor. Entrego meu espírito entre vossas mãos adorá
veis e suplico-vos, pela imercessão da Santíssima Virgem, de S. José, de 
meu anjo da guarda e de todos os santos, que me concedais a graça de 
passar esta noite sem vos ofender.

55) Virgem Santa, minha terna Mãe, recebei-me sob vossa proteção 
durante esta noite e obtende-me de vosso divino Filho a graça de uma 
santa vida e de uma boa morte. Lembrai-vos que sois minha Mãe e que 
eu sou vosso filho.

56) Meu bom anjo da guarda, meus santos padroeiros, todos os anjos 
e todos os santos, suplico-vos que louveis a Deus por mim durante meu 
sono e que me preserveis, com vossas orações, de todos os funestos aciden
tes que poderíam me acontecer nesta noite. Rogai ao Senhor para que me 
dê sua benção e dai-me a vossa, por favor, para o tempo presente e para 
a grande eternidade. Amém.
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Oração para pedir a Deus a graça de seu estado

57) Ó Deus! cuja sabedoria regula todas as coisas e cuja providên
cia destina a cada um o lugar que lhe é próprio, dou-vos graças e estou 
contente com o estado e o emprego aos quais vós me chamastes. Fazei- 
me conhecer os deveres inerentes e concedei-me a graça de cumpri-los. 
Fazei que, amando minha vocação, continue fiel a ela e me conduza de 
uma maneira tal que seja digno dela e digno de vós que a ela me chamas
tes. Não permitais que eu me deixe levar pelas agitações de um espírito 
inquieto que conduz ao aborrecimento ou ao relaxamento de seu traba
lho, que gosta de mudanças e têm ciúme da felicidade que imagina haver 
no estado em que os outros se encontram.

58) Concedei-me a submissão à vossa vontade. Cumulai-me com 
vosso espírito, com a sabedoria, a inteligência e a ciência de que preciso 
no emprego que me confiastes. Fazei frutificar o talento que depositastes 
em minhas mãos e do qual devo prestar contas. Ajudai-me a cumprir tudo 
o que me solicitastes. Fazei que realize a finalidade de minha vocação 
conforme o espírito de meu estado, para que progrida cada vez mais na 
perfeição para a qual me chamastes para vossa glória, para minha salvação 
e a do meu próximo. Peço-o pelos méritos de J. C., pela intercessão da 
Santíssima Virgem, dos anjos e dos santos.

Ato de consagração e de união perfeita

59) Desejo, ó meu Deus, estar absoluta e perfeitamente unido a vós, 
caminhar sempre em vossa presença, pensar continuamente em vós, honrar- 
vos, amar-vos, servir-vos e louvar-vos por tudo o que está em mim e tudo 
o que posso fazer. Mas, como as ocupações, as distrações e as misérias 
espirituais e corporais da vida contrapõem-se muitas vezes a meus dese
jos, desviando-me de vós, eis o que ouso combinar convosco, solicitando 
que aceiteis (Devoção ao Sagrado Coração de Jesus).

60) Quero, em cada uma das minhas aspirações, atrair-vos a mim e 
em cada respiração doar-me todo a vós e da maneira mais perfeita, pelo 
motivo do amor mais puro e pelo único desejo de vossa maior glória. 
Quero, a cada pulsação de meu coração, dizer-vos que este coração vos 
pertence, que vô-lo entrego com toda a afeição possível, que desagravo 
todos os seus desvios, que detesto todas as suas infidelidades e que vos 
suplico serdes o único mestre absoluto para fazer dele um holocausto 
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perfeito, repassá-lo ao vosso ser divino e nele guardá-lo.

61) Toda vez que olhar para a cruz ou urna imagem, avistar uma 
igreja ou quando elevar os olhos para o céu, pretendo dizer-vos que minha 
felicidade consiste em vos contemplar, em vos amar, em pensar em vós, 
em servir-vos nesta vida e contemplar-vos na outra com todas as vossas 
amáveis perfeiçôes, que me uno a todos os atos de amor que já foram 
realizados, que se realizam e que se realizarão durante toda a eternidade 
por N. S. Jesus Cristo, pela Santíssima Virgem, por todos os anjos e santos 
do céu e todos os justos da terra.

62) Quero ainda, por todos os meus suspiros, todas as minhas orações, 
pensamentos, palavras, ações e sofrimentos, renovar todos os atos de 
consagração, de união e de desagravo que tenha feito até o presente. E, 
com isto, desejo entregar-me tão perfeitamente a vós que tudo o que está 
em mim vos pertença total, absoluta e irrevogavelmente. Desejo entrar em 
vós tão intimamente que me torne um só ser convosco, de tal sorte que 
não seja mais eu que vivo, mas vós que viveis em mim e assim vos louva
rei com vossos próprios louvores, vos adorarei com toda a grandeza de 
vosso ser e amarei com todo o ardor de vossa caridade. Assim seja.

Se é verdade, como afirmei na introdução, que estes textos foram 
atualizados numa época posterior, devemos convir, contudo, que guardam 
o tom de um jovem religioso engajando-se definitivamente na vida reli
giosa. As resoluções e orações expostas são uma prova suficientemente 
convincente.

Por outro lado, é inegável que nelas encontramos instruções do Padre 
Champagnat o qual, segundo o Irmão Avit, “pronunciou as conferências 
durante o retiro” enquanto que o Padre pregador, “fez os sermões” (“Anais 
do Instituto”, 1, p.2O9). A passagem que trata do ofício é uma prova das 
mais pertinentes.

O perfil psicológico do Irmão Francisco que se depreende destes 
textos é o de um jovem religioso que encara com sinceridade seu compro
misso definitivo na vida religiosa. Com certeza, não poderá ainda prever 
seu futuro, mas, com o fervor de um debutante, está decidido a enfrentá- 
lo. Para isto, põe sua confiança em Deus e prossegue em seu caminho 
sem ansiedade, ficando, porém, vigilante para não se deixar surpreender 
pelos empecilhos que porventura possam surgir em seu caminho. Quanto 
à meta a que aspira, não é nada mais, nada menos do que uma “união 
perfeita” com o Senhor pela “submissão à sua vontade”, para a glória de
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Deus, para sua salvação e a do próximo.

Notas anexas:

1 - Luís de Granada, “O guia dos pecadores”, edição Lião, Paris 1843, 
vol. 1. “Todos clamam em alta voz: Olhai, mortais, e considerai qual foi o 
amor daquele que vos criou, pois foi por vós que me fez e quer que seja 
por amor dele que vos reverencie, para que ameis e sirvais aquele que 
me criou por vós e para ele.

Esta voz, cristão, é a voz de todas as criaturas. Porventura, não confes
sarieis que é uma estranha bobagem não ter ouvidos para escutá-la e uma 
ingratidão sem tamanho ser insensível a tantos benefícios? Se não vos cons
trangeis em receber o bem, por que então recusais àquele de quem o rece
beis um simples dever de reconhecimento tão somente para evitar o casti
go que merece vossa ingratidão? Porque não há no mundo criatura que, 
segundo afirma um grande doutor, Ricardo de São Vítor, não diga em três 
palavras ao homem: aceite, devolva, tema; isto é, aceite o benefício, devol
va o que deve e tema o castigo que a ingratidão merece” (p.29-30).

2 — Judde, “Retiro espiritual, chamado Grande retiro de 30 dias”. 3 
tomos num volume. Clermont-Ferrand, Riom, em Thibaud, 1835.

Preparação ao retiro ou meditações preliminares:
Faremos três meditações: a primeira, sobre a necessidade de fazer 

bem este retiro; a segunda, sobre o fim e os planos gerais que devo me 
propor; a terceira, sobre as disposições de coração e de espírito com as 
quais deve ser empreendido.

Ia: Necessidade de bem empregar o tempo do retiro.
Necessidade fundada, primeiro, sobre a necessidade que temos dele; 

segundo, sobre a faculdade de nos tornar virtuosos; terceiro, sobre um 
razoável temor de não o realizar, caso negligenciemos neste ano.

2a: O porquê dos exercícios de piedade e dos retiros.
Os que entram na solidão... devem... propor-se um plano, para o 

qual devem convergir todas as suas virtudes e intenções... O plano de que 
falamos aqui considera o passado, o futuro e o presente; o passado que 
deve ser reparado, o futuro a ser previsto e o presente no qual devemos 
lutar e trabalhar.
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3a: Das disposições de coração e de espírito necessárias para ocupar- 
se utilmente durante o tempo do Retiro...

A primeira disposição que devemos ter é uma grande confiança no 
socorro de Deus; a segunda, um esforço generoso que nos coloque acima 
de nós mesmos e de todas as dificuldades de uma vida santa e perfeita; a 
terceira, uma disposição escrupulosa para cumprir a direção e o regula
mento dos exercícios propostos, embora, talvez, não reconheçamos sua 
importância.

3 -Judde, “Retiro de trinta dias”, T. 1, segunda meditação fundamental 
sobre “o fim das criaturas”.

2 .a ponto: “que regras devemos seguir e praticar para aproveitar de 
tudo o que há sobre a terra, segundo os planos e as intenções de Deus".

l.e - As criaturas cuja utilização é necessária... Esta espécie de cria
turas, dizia um santo homem, todas nos anunciam, num silêncio eloquen
te, estes três vocábulos: accipe, redde, time; accipe obsequium, redde 
beneficium, time judicium. Receba o serviço que lhe presto; agradeça àque
le pelo qual e para o qual eu lhe dou, mas não abuse, com o receio de 
que, por mim mesmo, ele tire uma rigorosa vingança (T. 1, p.66).

4 - “Os julgamentos sobre a morte dependem... do estado em que 
se encontra o homem na hora da morte, mas este estado depende do julga
mento que teve em vida... Porque o que você merece é, mais que prova
velmente, o que você encontra na hora da morte (p.188).

5 - Saint Jure; “Do conhecimento e do amor de Nosso Senhor Jesus 
Cristo” Livro 111, cap. XXV.

“Morrer mal uma só vez é morrer mal para sempre e para sempre 
ser condenado”, mas quem é que nos dará este bem que é uma boa morte?

“Respondo... que será uma vida boa, pois, tal vida, tal morte, não 
sendo possível, segundo as leis ordinárias, que um homem mau que arras
tou sua vida no lixo dos vícios morra bem, e que um homem virtuoso que 
se conservou no temor de Deus e na observância de suas leis acabe mal" 
(ed. Saint-Brieuc, 1846, vol. 3, p.439).

6 - Bourdaloue, “Obras completas”, Paris MDCCCXXII, Tomo XV; 
“Retiro Espiritual”.
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1. Meditação para a véspera do retiro:
1 .” ponto: O retiro é uma graça que Deus me dá; talvez seja o últi

mo retiro de minha vida” (p.2).
2 .<J ponto: “Durante estes dias, devo separar-me absolutamente, de 

espírito e de coração, de tudo o que possa me distrair e desviar de Deus" 
(p. 3). A finalidade do retiro deve ser reformar minha vida, conhecer-me 
a mim mesmo melhor e os desígnios de Deus a meu respeito; descobrir a 
f undo minhas disposições, minhas imperfeições, meus maus hábitos; regu
lar toda a minha conduta, minhas ações e deveres; renovar-me no espíri
to de minha vocação; numa palavra, converter-me e tornar-me, como diz 
S. Paulo, uma nova criatura em Jesus Cristo".

7 - Primeiro dia, primeira meditação:
“ Por que me criou Deus? - Para conhecê-lo, amá-lo, glorificá-lo nesta 

vida e possuí-lo na outra” (p.9).
“Nào basta que ele seja meu fim pela necessidade de seu ser; é preci

so que ele o seja e quer sê-lo por minha escolha. Isto é que faz sua glória” 
(p.13).

8 - Finalidade do retiro: Como o Pe. Champagnat o concebia, de 
acordo com as anotações do Irmão Francisco e do Irmão João Batista:

Irmão Francisco
Resumo das instruções, p.55:
1. Não é tempo de descanso;
2. reformar minha vida;
3. volta sobre o fim do homem, sobre si mesmo (conhecer-se); sobre 

as próprias obrigações:
4. descobrir o que devo corrigir;
5. limpar o interior; regular o espírito e o interior;
6. trabalhar sobre nosso caráter;

8.
após isso nos remete à p.688 das “Instruções”

Resumos de instruções, p. 177
1. conhecer-se a si mesmo;
2. dar-se a conhecer ao confessor e aos superiores;

depois nos remete à página 55 dos “Resumos das Instruções” 
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Instruções 1, p.255...
1. dias de graça... dos quais será preciso dar conta rigorosa;
2. reformar minha vida; conhecer-me melhor;
3. aprender a se conhecer;
4. conhecer nossos deveres;
5. revisão de todas as minhas ações;
6. renovar-me no espírito de meu estado.

Instruções 2, p.688...
O que é o retiro:
1. tempo de oraçào;
2. tempo de combates, de tentações;
3. tempo de preparação para as graças;
4. tempo de recolhimento, de união com Deus;
5. tempo de renovação;
6. dias de graça e de salvação.

Irmão João Batista

1. entrar em si mesmo: ver se temos um pecado mortal, se temos 
uma consciência correta;

2. convencer-nos da importância da salvação;
3. compreender a obrigação de trabalhar para nossa salvação;
4. entrar em nós mesmos e aprender a conhecer nossas paixões e 

boas inclinações;
5. conhecer as obrigações de nosso estado;
6. estabelecer nossos planos para o bem, para o apostolado.

9 - Rodriguez: “Prática da perfeição cristã e religiosa”,
2.2 Tratado: Da perfeição das ações ordinárias
“O bom ou mau estado de nossa alma depende de nossas boas ou 

más ações, porque seremos o que forem nossas ações, já que são elas que 
revelam o que somos" (p.93).

“Quais são as ações das quais dependem todo o nosso bem, nosso 
progresso e perfeição? Digo que são as ações mais comuns e que prati
camos todos os dias (p.94).

“Nosso progresso e nossa perfeição consistem somente em duas 
coisas: fazer o que Deus quer que façamos e fazê-lo como quer que o 
façamos, porque, seguramente, estes dois pontos encerram tudo” (p.95).

... portanto, sem nada fazer mais do que fazemos todos os dias, pode
mos nos tornar perfeitos (p.97).
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A bondade e a perfeição de nossas ações consistem na intenção com 
a qual as realizamos. “A segunda coisa requerida para a perfeição de nossas 
ações é que façamos todo o possível para bem fazê-las” (p.lOO).

10 - O ofício, “Avisos, Lições, Sentenças, Instruções”. Ed. 1868, capí
tulo XV, extrato p. 158-159

Recitamos mal o ofício, 5." porque o rezamos com demasiada preci
pitação: “Santo Agostinho assegura que o ladrar dos cachorros é mais agra
dável a Deus do que o ofício daquele que o recita precipitadamente e sem 
devoção. “Cada uma das palavras de seu ofício, acrescenta S. Francisco 
de Sales, deve ser para você a fonte de novos méritos se você o recita 
atenta e pausadamente; caso contrário, causará grande perda ã sua alma 
recitando-o mal”.

“É uma verdadeira falta recitar mal o ofício". Aqueles que, diz Santo 
Tomás, recitam uma oração, mesmo que não seja de obrigação, e deixam 
seu espírito divagar voluntariamente, não podem não ser eximidos de peca
do, porque até parece que estes tipos de pessoas querem desprezar Deus, 
à semelhança daquele que, falando com alguém, não presta atenção ao 
que diz. Sim. você, que reza seu ofício com negligência ou precipitação, 
comete uma falta porque você ofende a Deus ao falar com Ele sem respei
to; ofende e entristece o Espírito Santo o qual deseja fazer você rezar com 
piedade; desonra Jesus Cristo, em nome de quem você está fazendo esta 
oração, você alegra o demônio, aflige os anjos e os santos, abusa de seus 
sentidos, perde seu tempo e volta contra Deus aquilo que deveria servir 
para sua glória".

"Não teme você, diz S. Cesáreo, que o que deveria santificá-lo o 
torne mais criminoso e que o que deveria servir de remédio para sua alma 
se torne para ela um veneno!”

Recitar o ofício mal é uma desgraça. Com efeito, cada distração volun
tária abre em você uma ferida e o torna merecedor de novo castigo. Cada 
vez que isto acontece, além da mancha impressa em sua alma, priva você 
de um grau de graça, de mérito e caridade, e um grau de glória. Ademais, 
você priva de alívio as almas pelas quais você deve rezar; priva Deus da 
glória que você deve e pode lhe destinar se você recitasse piedosamente 
seu ofício. Não é isto um grande mal sob todos os pontos de vista?”

11 - Gaume “Catecismo da perseverança”, vol.7, Livro IV, Lição VII: 
O cristianismo tornado sensível.

Oh! Que poder devem ter, sobre o coração de Deus, estes trezentos 
ou quatrocentos mil sacerdotes católicos que, cada dia, se apresentam sete 
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Irmão Francisco, Retiro de 1826

vezes perante o trono do Esposo da Igreja para solicitar-lhe, como ele o 
quer, os favores que ele mesmo prometeu e dos quais esta esposa queri
da tem necessidade! E, quando se pensa que, a cada hora do dia e da 
noite, há milhares de sacerdotes ocupados com esta sublime função, o 
Oriente reza enquanto o Ocidente descansa, de tal sorte que a voz da 
oração jamais se interrompe, não parece que vocês estão na Jerusalém 
celeste, onde os bem-aventurados repetem sem fim o cântico da eterni
dade: Santo, Santo, Santo, o Senhor dos exércitos? (p.l 17).

1 2 - Cépari, "Vida de S. Luís Gonzaga”, ed. Pélagaud, Liào, 1854, 2a 
parte.

Cap. XIV - Da obediência de Luís: “Esta perfeição da obediência 
nascia no fato de ele considerar que todos os que eram seus superiores 
ocupavam o lugar de Deus; e dizia, a respeito, que os homens sendo obri
gados a respeitar a Deus que é invisível, não podendo, por isso, receber 
imediatamente suas ordens, Deus tinha na terra os superiores como seus 
representantes e intérpretes de suas vontades” (p. 135-1,36).

(no tocante ã Regra) “A esse respeito, não se constrangia com ninguém: 
um dia, tendo sido mandado a visitar o cardeal de la Rovère seu parente 
e convidado para almoçar com ele. disse-lhe que não podia aceitar, pois 
era contra a Regra (p.138).

Cap. XV - Da pobreza religiosa de Luís: “Eis como tinha o costume 
de interpretar o que a Regra dizia: que cada um se convença de que de 
todas as coisas da casa, as piores lhe serão dadas para sua maior mortifi
cação e proveito de sua alma. Como um pobre mendigo, dizia, quando 
pede esmola sabe que não lhe será dado o que há de melhor, mas o que 
há de pior, assim também nós, se realmente somos pobres, devemos estar 
convencidos de que receberemos o que há de pior na casa. Esta palavra 
estar convencido, acrescentava, não nos diz que temos certeza que assim 
é e que convém que assim seja?” (p. 141).

Cap. XVI-Da pureza de Luís, sua sinceridade, seu espírito de penitên
cia e de mortificação: "Dizia que afligir-se demasiadamente por uma falta 
cometida podia ser um sinal de que não nos conhecemos suficientemen
te, porque quem se conhece bem deve saber que é apenas uma terra capaz 
de produzir erva ruim e espinhos” (p,145-146).

13 - A título indicativo, eis os autores, por ordem de importância, 
que alimentaram espiritualmente o Ir. Erancisco naquele ano, segundo as 
referências:

1 . Judde: "GrandeRetiro”: 3; "Retiro religioso”: 2;“Retiropara profissão”;
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2 = 7
2. Rodriguez: “Prática da perfeição cristã e religiosa”: 6
3. Bouhours: “Vida de S. Francisco Xaver”: 3
4. Bourdaloue: “Retiro”: 3
5. “Imitação de Cristo”: 2
6. Marin: “Vidas dos Padres dos desertos”: 2
7. Luís de Granada: “Guia dos pecadores”: 1
8. Saint-Jure: “Conhecimento e amor de Jesus Cristo”: 1
9. Cépari: “Vida de S. Luís de Gonzaga”: 1
10. Tronson: “Exames particulares”: 1
11. Gaume: “Catecismo de perseverança”: 1
12. D Argentan: “Grandezas de Maria”: 1
13. Bartoli: “Vida de S. Inácio de Loyola”: 1
14. “Roseiral de Maria": 1
15. Sagrada Escritura: A.T.: Salmos: 3; Êxodo; Isaías, Cântico dos 

Cânticos.
N.T.: Mt; Lc: 3; 2 Cor; Heb; Tiago: Apocalipse.

Nomes citados sem referências: S. Leão, o Grande, Hugo de S. Vitor, 
Bossuet, S. Boaventura, S. Bernardo (2), S. Martinho, S. Francisco.
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Irmão Francisco: “Caderno de Notas 1”, 
AFM 5101.10

Extratos de fatos que relatam a vida dos Irmãos

Entre os "Cadernos" do Irmão Francisco encontram-se dois que são 
intitulados “Notas”. Contêm fatos da vida, respigados em diversas leituras, 
na correspondência e na vivência ao decorrer dos anos. O primeiro desses 
"Cadernos” relata numerosos fatos que testemunham a maneira de viver 
de nossos primeiros Irmãos.

Pareceu-me interessante juntar essas diferentes passagens dissemi
nadas através do texto e apresentá-las como documentos históricos. Possuem 
uma vantagem suplementar: a de fornecerem a data, na maioria dos casos; 
são os números entre parênteses que seguem os parágrafos. Assim o núme
ro (56), por exemplo, deve-se ler (1856). Vê-se que os episódios relata
dos seguem a ordem cronológica, exceto algumas recordações inseridas, 
sem dúvida, por ocasião de outros fatos acontecidos. É fácil deduzir disso 
que a redação deste “caderno" escalona-se de 1852 a 1870.

Para facilitara leitura, subtítulos foram acrescentados dos quais nenhum 
se encontra no original. A ordem dos fatos, no interior de cada seção assim 
formada, é a do manuscrito, salvo algumas raras exceções como o dos 
favores obtidos por intermédio do Padre Champagnat que foram mais agru
pados.

As vezes palavras foram esquecidas ou algumas são voluntariamen
te deixadas inacabadas. Para melhor compreensão do texto, foram subs
tituídas ou completadas na medida do possível entre colchetes []. A pontuação 
foi modificada conforme o uso atual.

Ir. Paul Sester 
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Vida religiosa

1. Certo Irmão me escrevia: “Quando soube que o senhor nào queria 
permitir-me ir visitar meus pais, fui à capela, com as lágrimas nos olhos, 
lançar-me entre os braços de Maria, minha boa Mãe. oferecer-lhe esse gran
de sacrifício e rogar-lhe de obter-me em troca a graça de ser libertado de 
minhas tentações. Acredito ter sido atendido; neste ano vou muito bem... Não 
cesso de agradecer à boa Mãe; fazia tempo que lhe desejava escrever para 
agradecer-lhe o sacrifício que me impôs contra minha vontade, mas com 
que estou satisfeito agora." (novembro 53).

2. Um Irmão escreve que foi se refazer na família: mãe muito piedo
sa. Outro encontrou uma pessoa que procurou desgostá-lo - O mesmo 
com o Ir. Isidoro. O Ir. Fulano vai para alguns arranjos e permanece em 
casa - O Ir. D. Aug., depois da viagem sentiu desgostos, aborrecimentos, 
sai e quer regressar. Sua mãe está desolada, vê chorando a saída do filho 
que não foi à sua casa, contudo, dava como pretexto as necessidades da 
mãe. Tentação, perigo.

3. O médico receita rapé ao Irmão que sofre dores de cabeça; em 
lugar de diminuir, aumentam; outro médico lhe diz de acabar com ele (Ir. 
Victorin). Dado que o rapé apenas aumenta o mal ou pelo menos não o 
diminui senão depois de muitos anos, o que pensar de tal remédio empre
gado por tanto tempo? (M. Séguy).

4. Determinado Diretor solicita e indica o Irmão que deseja como 
colaborador; esse Irmão lhe causa tantos tropeços que é obrigado a pedir 
sua transferência e aceitar outro que, desta vez, não quer indicar. Teria 
[feito] melhor não ter dito nada desde o início.

5. Escreve-se a um Irmão que o pai está perigosamente doente e 
deseja vê-lo. O Irmão parte de sua escola, solicita-me a permissão, de jeito 
a fazer recear por sua vocação. Contudo, essa permissão lhe é recusada, 
pelo menos adiada até que o pároco nos dê notícias mais seguras a respei
to da doença e do estado de saúde do pai. O Irmão regressa à escola de 
onde veio. Alguns dias depois nos diz que quer ir embora. O pároco nos 
responde que o pai do Irmão nào está doente, foi visto fora de casa e 
assistiu aos ofícios da igreja (10 de novembro 53).

6. Escreveu-se a um Irmão que o pai estava agonizante e que fosse 
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depressa vê-lo. O Ir. Diretor (de Valbenoite) nos diz que esse homem este
ve muito doente, mas aeredita que agora esteja um pouco restabelecido; 
o pároco acrescenta: "Acredito que não esteja muito doente porque não 
vieram ainda chamar-me.” (53).

7. Um Ir. Diretor... solicita e indica um Irmão que deseja levar consi
go; esse Irmão lhe causa muitos aborrecimentos e preocupações (setem
bro 52).

8. Um Irmão (Marie Sébastien) vai ter com a família para arranjos. 
Aí recebe a notícia da morte de três soldados, seus condiscípulos e amigos 
de infância. Um fora sorteado e os dois outros tinham-se vendido, depois, 
dissiparam seus bens em vida desregrada. Morreram os três dentro de oito 
dias de morte súbita e prematura (novembro 52).

9. Um Irmão me escreve: “A comunhão é minha força; sem a comunhão 
tudo c difícil. - Maria é meu refúgio e defesa nas tentações.” - Outro: “Há 
muitas misérias e penas, mas uma comunhão cura tudo." (Gébuin, 53).

10. Os Irmãos subalternos (em escola de Irmãos) pedem a seu Ir. 
Diretor para decorar a Regra e recitá-la perante ele: com que consolação 
e alegria recebemos essa notícia e estamos de acordo com esse pedido 
que anuncia tão bom espírito! (53).

11. 0 Irmão Diretor (Epaphrodite) que, sem dúvida, não se tinha 
nunca servido de travesseiros, achou-os na escola onde foi nomeado, 
porque seu predecessor servia-se deles. O Ir. Superior percebeu isso em 
visita e lhe disse: ‘‘Ponha-os de lado." O Ir. Diretor obedeceu, mas alguns 
dias depois, escreveu que não podia dormir sem travesseiros; dormia bem 
antes. Perigo de contrair hábitos contrários à Regra. (32).

12. Um jovem Irmão escrevia: “O meio que dá bom resultado para 
me livrar das más tentações, à noite, consiste em me recomendar à pure
za de Maria e pedir-lhe a bênção, antes de deitar." (53).

13- Dois Irmãos que, no decorrer do ano, se tinham desentendido, 
no retiro solicitaram para serem colocados juntos a fim de reparar suas 
faltas e malquerenças mútuas.

14. O Padre Champagnat disse um dia a um Irmão Diretor: “Você
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não se queixa do Irmão que lhe dei?” - ‘‘Não, meu Pai, temos paz.” - "Os 
outros Irmãos, porém, não podiam suportá-lo.” - "Conheço seu caráter e 
apenas exijo dele o absolutamente necessário, sem altercar a respeito de 
bagatelas”, prosseguiu o Ir. Diretor.

15. Certo dia um Irmão veio queixar-se do Diretor: “Eu mesmo o tive 
como Diretor”, responde o Superior “e nunca me queixei dele.” (1830).

16. Um Irmão nos escreve que registrou 10 000 vitórias em sua cader
neta (1853).

17. O Irmão Diretor é repreendido pelo Irmão Superior porque faltou 
ao Regulamento. Esse Irmão aproveita a ocasião desta reprimenda para 
amar e estimar ainda mais seu estado, sua vocação e entregar-se com nova 
afeição e confiança à guia dos Superiores, que têm a caridade de avisá-lo 
e não deixá-lo desviar-se (53).

18. "Penso que não ofendi a Deus com o pecado mortal desde que 
ingressei na Sociedade", escrevia um bom Irmão (53).

19. “Leio muito Rodriguez. Aí encontro os meios mais apropriados 
para viver bem em comunidade e para dirigir com sabedoria os subalter
nos."(53).

20. ‘Trabalhos, perseguições, perda da saúde, morte prematura: nada 
me assusta quando contemplo o céu e a cruz”, escrevia um Irmão (53).

21. Um Irmão professo não leva sua cruz de profissão durante sema
nas, com isso fica mais atormentado que de costume ( 1853).

22. Falava-se. certo dia, dos defeitos de um jovem Irmão ao Padre 
Champagnat: “Esse Irmão tem um grande mérito a meus olhos”, respon
deu ele, “é que desde que ingressou na Sociedade, nunca me pediu uma 
vez sequer para visitar os pais." Prosseguiu: “O apego aos pais é uma das 
grandes tentações do religioso. Há Irmãos que me incomodaram muito, 
mas há outros que me edificaram. ‘O homem, diz J.C., terá por inimigos 
(de sua salvação e perfeição) os de sua própria casa’ (seus pais, devido 
às tentações que a afeição natural ocasiona).”

23- Pouco tempo depois da revolução de fevereiro, quando se incen
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diavam as casas religiosas em St. Etienne e em Liào, a mãe veio apressa
da visitar o filho em N.D. de CHermitage. Propôs-lhe que voltasse para 
casa. “Não quero, respondeu ele." - "Mas se vierem atacar-te, roubar-te, 
queimar a casa, será necessário vir depressa” - “Então irei com os demais 
Irmãos.” - Resposta admirável de jovem noviço...

24. Outro Irmão sabia, não apenas ortografia e aritmética, igualmente 
desenho e geometria, reprovou nos primeiros exames para a obtenção do 
brevê, devido à timidez e à falta de presença de espírito (..53).

25. O Diretor sentia grande repugnância em regressar à escola, devi
do a alguns desentendimentos havidos. O Padre Champagnat, que via o 
que o Irmão podia fazer e que, aliás, não sabia como substituí-lo, não 
queria, no entanto, mandá-lo regressar em tom imperioso. Solicitou-lhe 
com bondade, sob forma de convite afável, para continuar suas funções 
no local. Chegou a assumir um tom familiardizendo-lhe: “Vamos, se consen
tir em voltar a S. Sym. d'Oz, lhe darei um santinho.”

26. Um Irmão escrevia: “Desde que invoquei São José e que, de 
maneira especial, me coloquei sob sua proteção, a tentação não teve mais 
poder sobre mim, nem sequer se faz sentir.”

27. Outro Irmão nos escrevia: “Exige o senhor de um doente a mesma 
regularidade em todos os pontos e o mesmo trabalho de quem tem boa 
saúde? Com maior razão, não se pode exigir de um alienado e de alguém 
que tem o espírito perturbado como tive, porque entrevi a possibilidade de 
enlouquecer de aborrecimento. Acredito até que cheguei a isso por interva
los e, nesse estado, poderia ter dito e feito coisas que leria condenado em 
outra época. Assim, pois, os que se escandalizaram a meu respeito, de fato, 
não estão errados, nem têm razão, porque não me conheciam e não sabiam, 
sobretudo, dos combates interiores que sofria para apreciar minha maior ou 
menor culpabilidade. Além disso, o Ir. Diretor não sabe servir-se desses 
pequenos nadas que tornam a vida de família suave e agradável.” (1854).

28. “Oh! como a gente é tentado quando jovem!” exclamava um 
Irmão, depois de ter passado a idade crítica e ter-se firmado na vocação. 
- "A gente é também tentado quando idoso", acrescentava outro Irmão, “e 
até de modo violento.”

29- Outro Irmão que, de início, parecia descontente pela maneira 
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que seu Diretor o conduzia nos escrevia, quando esse foi transferido: “Vejo 
agora quanto perdi ao não ter mais esse caro Ir. Superior. Ele nào podia 
ficar tranquilo enquanto não soubesse onde eu estava, o que fazia, se esta
va ocupado em algo útil. Quanta dedicação para um ingrato como eu! 
Seria feliz se pudesse encontrar-me de novo com ele!” (54).

30. Um Irmão se afasta do Regulamento no tocante ã administração 
eclesiástica; o Senhor Cardeal quer que seja expulso da ordem ou redu
zido ã condição de noviço (Sorb. 54).

31. 0 Irmão recebeu a visita de dois eclesiásticos. De imediato, fez- 
lhes preparar o almoço. Observaram que o Irmão ultrapassou os limites 
de uma refeição modesta. Fizeram-lhe essa observação e não quiseram 
tocar naquilo que lhes parecia muito rebuscado para simples religioso. 
Chegaram a queixar-se a outros eclesiásticos; assim, as despesas que esse 
Irmão fez com eles apenas serviram para descontentá-los (Villen.54).

32. Outro Irmão escreve uma carta em que procura fraseado rebus
cado: é comunicada a um padre e a outros eclesiásticos que se riem disso 
(Bret. 54).

33. Certo Irmão estava doente e caía de inanição. O Irmão Diretor 
mandou chamar o médico, mas o Irmão não lhe deu a conhecer seu esta
do; calou a respeito da causa principal de sua doença. O médico pres
creveu-lhe remédios que lhe teriam sido prejudiciais, se os tivesse usado. 
O doente não os quis tomar sem ter o parecer daquele que o conhecia e 
a quem se linha aberto antes - (Direção).

34. “Todas as vezes que falto ao Regulamento, me acontece algo 
desagradável", dizia um bom Irmão. Nunca se falta ao Regulamento sem 
depois cair em pecado...“Quando não observo bem o Regulamento, minha 
aula não anda”, dizia outro Irmão.

35. Um jovem Irmão dizia ao Irmão Assistente de sua Província: 
“Solicitaram ao senhor para me permitir visitar os pais. Peço-lhe para não 
me deixar ir. Foi-lhe ainda pedido para me colocar em escola pouco afas
tada deles, rogo-lhe que me envie bem distante.” (54 St Pl. 3 Ch. ) Desapego.

36. O Diretor tinha um Irmão que o fazia sofrer muito com suas 
piadas e que, além disso, estava pouco firme na vocação - Pois bem! Esse 
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bom Irmão Diretor, longe de se cansar e de pedir-lhe a transferência, ao 
contrário, solicitou aos Superiores que permanecesse com ele para tentar, 
afirmava, conquistá-lo e conduzi-lo a bom termo. Dizia-me, um dia, que 
estaria satisfeito de ter sempre algum Irmão que lhe desse ensejo de exer- 
cer-lhe o zelo e a caridade com sábias indústrias, para aprender a mane
jar os espíritos, a ganhar os corações e a firmar as vocações (24 abril 55).

37. O Irmão Léotard, injustamente condenado pelo tribunal deToulon, 
em 4 de abril de 1848, a trabalhos forçados perpétuos, escrevia ao Irmão 
Thraséas, diretor de Toulon: “Queira interessar-se a meu respeito junto ao 
Comissário geral, procure ajeitar tudo da melhor maneira porque, de outra 
forma, no primeiro dia, vão me enviar aos trabalhos forçados 4, perto de 
Mourillon. Aí não poderei ir à missa do hospital nem, por conseguinte, 
comungar, como fazia aqui. Então, onde haurir forças para suportar sofri
mentos tão cruéis?” (18 de janeiro de 1850). Infelizmente, o pobre Irmão 
não teve necessidade disso, seu mal piorou de tal forma que no dia 21 de 
janeiro, foi obrigado a baixar ao hospital onde morreu no dia 26. No dia 
24. fez ao Sr. Comissário da República, em presença do Pe. Marin, capelão 
da prisão, seu confessor, a declaração seguinte: “No momento de compa
recer perante Deus, quero declarar, pela última vez, diante de vocês o que 
declarei perante meus juizes, que sou inocente e ignoro completamente 
como e quem cometeu esse duplo crime pelo qual estou condenado.” 
Ratificou essa declaração antes de receber o Santo Viático: “Se fiz questão 
de proclamar minha inocência uma última vez”, acrescentou ele, “não é 
por minha causa, mas para consolação de minha família e honra de meu 
Instituto.” “O homem que protestou solenemente sua inocência perante 
seus juizes e em seu leito de morte”, diz o Pe. Marin em carta, “tinha desde 
cedo conhecido e praticado a lei divina antes de sua condenação; em segui
da mostrou-se bom cristão e bom religioso. Seu procedimento foi sem repre
ensão depois da prisão que lhe foi imposta. Seus camaradas de infortúnio 
apenas receberam dele sábios conselhos e exemplos de virtude. Submisso 
aos chefes, cheio de resignação na desgraça, fiel a seus deveres para com 
Deus, estava ainda cheio de gratidão para seus benfeitores e nunca expres
sou palavra de ódio contra os que contribuíram para sua condenação.”

38. Um Irmão se queixava que seu Irmão Diretor não demonstrava 
as atitudes que denunciam educação aprimorada e, ao mesmo tempo, os 
demais se queixavam que esse mesmo Irmão, que achava tantos defeitos 
em seu Diretor, não tinha compostura à mesa, falava de maneira incon
veniente, não mantinha limpeza no dormitório etc... Contudo, o crítico 
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vangloriava-se de ser polido, de ter boas maneiras, de fazer-se amar e esti
mar com isso. Achava muitas falhas também na administração, mas os 
Superiores foram obrigados a retirar-lhe o emprego, porque administrava 
muito mal e que chegava ao descalabro (novembro 54).

39. Houve um Irmão doente muito inquieto, agitado; sintomas alar
mantes se manifestavam; o Irmão enfermeiro, julgando-o em perigo, foi 
chamar o capelão, conforme o desejo do enfermo, embora fosse de noite. 
Depois que o Irmão se confessou, sentiu melhora sensível; manteve-se 
calmo, em paz: os maus sintomas cederam lugar a suave sono que durou 
até ao clarear do dia (17 de outubro 54).

40. Tinha-se preparado chá para o Irmão Superior, conforme ordi
nariamente torna quando doente: naquele dia não teve necessidade dele. 
Certo Irmão, vendo o enfermeiro que o levava embora lhe disse: “Gostaria 
de tomar uma xícara”; eslava convalescente. “Tome”, diz-lhe o enfermei
ro. Depois de prová-lo, exclamou: “Ah! Como é amargo!” E não quis mais. 
Acredita-se às vezes, que os Superiores têm o que há de melhor; o caso 
é que não se experimentou.

41. O Irmão Diretor tinha um jovem Irmão na cozinha, mas era de 
caráter difícil, duro, teimoso; contudo, quis conservá-lo para aprender a 
lidar com essa espécie de espíritos e caracteres, tentar todos os meios para 
tirar proveito. Isso deu-lhe ocasião de traçar regulamentos muito judicio- 
sos e prudentes para a conduta de um Irmão Diretor e seu relacionamento 
com os Irmãos que lhe são confiados (54).

42. Outro Irmão Diretor tinha também um Irmão que lhe causava 
muitos aborrecimentos. Foi-lhe deixado no ano seguinte. Ao perguntar- 
lhe se estava contente com isso, respondeu: “Mais do que no ano ante
rior. Teria ficado magoado se não o tivessem dado a mim porque fazia 
questão de fazer as pazes com ele, antes de nos separar.”

43- Um jovem Irmão horrivelmente atormentado por tentações nos 
escrevia: “O senhor me disse e tornou a dizer que me dirigisse a Maria, 
enfim o fiz e deveras, eis-me salvo. Tenho a consolação de anunciar-lhe 
que me conservei bom desde o retiro” - É o resultado que produz a devoção 
a Maria, a confiança em Maria e o recurso perseverante a Maria.

44. “Experimento sempre muita consolação e alegria ao rezar o terço, 
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escrevia outro Irmão, sobretudo ao pronunciar o doce nome de Maria. 
Esse santo nome faz minha felicidade e nunca o pronuncio em vão. Se 
tenho alguma aflição, digo Maria! logo a felicidade sucede à dor.”

45. Da mesma forma, escrevia um jovem Irmão: “Quando sinto algu
ma dificuldade, lanço-me nos braços de Maria, conto-lhe tudo singela
mente e ela me atende. É meu refúgio e minha consolação.” (55).

46. A primeiro de janeiro de 1855 escrevia certo Irmão: “Apesar de 
tudo o que houve de difícil e desagradável na escola onde estou; apesar 
de muitos trabalhos que encontro e a privação de muitas coisas e facili
dades existentes alhures, que não se encontram aqui, não trocaria minha 
situação, (embora devesse custar-me até a última gota de meu sangue) ou 
a de rei de toda a terra! Gosto do Regulamento, sou feliz quando o obser
vo, infeliz quando falho. Quisera ter todas as virtudes que ele prescreve.”

47. Houve um Diretor que escreveu: “A paz, a união, o contenta
mento reinam entre nós. Oh! Como o bom espírito é necessário na comu
nidade; como se sofre quando há alguém que leva tudo a mal e introduz 
a divisão. As más línguas causam estrago horrível, até na comunidade liqui
dam com a reputação de seus componentes” (55).

48. Um padre, bom eclesiástico, mas de caráter ardente, um dia 
meteu-se a fazer grandes repreensões ao Irmão Diretor, sem dar-lhe tempo 
de emitir antes uma palavra de justificação. O bom Irmão o escuta tran
quila, modesta e respeitosamente, até o fim; depois se contentou em respon
der: “Senhor pároco, agradeço-lhe as observações que houve por bem 
fazer-me e as reprimendas que me dirigiu, se me conhecesse melhor, teria 
dito muito mais, mas procurarei tirar proveito disso e cuidar-me mais no 
futuro.” O pároco, a essas palavras, ficou estupefato, não sabia o que dizer 
ou fazer. Até então tinha considerado o Irmão pessoa muito ordinária e 
pouco capaz; a partir desse dia, mudou de sentimentos e disposições a 
seu respeito; fez elevado conceito dele e o considerou santo. Veio visitá- 
lo mais seguidamente e conheceu melhor sua ciência e mérito; teve-o 
sempre em grande estima e afeição. É o próprio pároco que relatou esse 
fato ao Irmão Visitador de passagem na escola (Viriville, 55).

49. “Que felicidade”, escrevia um Irmão: “Todas as vezes (que se dá) 
a conhecer uma tentação, ela fica vencida e desaparecida pela metade.” 
(55).
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50. Outro Irmão, vindo dar parte ao Superior da repugnância que 
sentia pelo Irmão Diretor com quem fora nomeado, esse lhe fez ver que, 
longe de se afligir, devia antes testemunhar reconhecimento, visto que lhe 
era dado um excelente Diretor e que não devia acreditar no que lhe tinha 
sido relatado desfavoravelmente a seu respeito. Resignou-se, portanto; 
pelo final do ano escolar, escrevia ao Superior nestes termos: “Este ano 
foi tão feliz para mim, que é uma lástima não poder gozar ainda mais dele, 
tão curto me pareceu; seu fim chega sem que o percebesse.” (55).

51. Um jovem Irmão tinha vivo horror ao pecado, e por receio de 
alguma surpresa, no decorrer da noite, atava-se as mãos de maneira que 
não se pudessem movimentar.

52. Pessoa respeitável e benfeitora nos escrevia: “Nada lenho de sério 
para repreender ao Irmão D[iretor] da escola, mas uma multidão de peque
ninas coisas me parecem ser infrações ao Regulamento que, no entanto, 
não conheço. Em primeiro lugar, vejo-o percorrer as ruas constantemente 
sozinho, sem ser acompanhado por Irmãos; vai a passeio também sozinho. 
Encontro-o na casa dos párocos da vizinhança, usando de sua boa hospi
talidade, vai almoçar na casa dos eclesiásticos que o convidam. Foi sozi
nho a M. ver a festa, a iluminação da Imaculada Conceição. Vejo-o voltar 
à noite em casa. Tudo isso sei porque vi. Chega a receber senhoras fora 
da sala de visitas, o que é perigoso. Nada disso seria positivamente mal 
em si, embora insuportável em religioso; seria tolerável em leigo. O reli
gioso, porém, tem Regulamento e esses deslizes poderíam muito bem levar 
a quedas com que se alegrariam os inimigos de nossa santa Religião. Esse 
Irmão me parece não ter senso para se conduzir, nem com maior razão, 
para conduzir os outros. Não tenho a honra de ser conhecido pelo senhor, 
meu caro Irmão, mas afianço-lhe que esta carta outro objetivo não tem 
senão o bem da escola cujo fundador sou, que me é cara por mais de um 
título e o proveito de uma Congregação que faz muito bem e que está 
fadada a fazer sempre mais” (55). Aí está o que um leigo praticante e judi- 
cioso dizia a respeito das infrações ao Regulamento, sobre saídas e viagens 
e como julgava o l.D. que se tornava culpado.

53. Um jovem Irmão esteve diversas vezes a ponto de ser mandado 
embora; já vários Diretores tinham perdido a paciência com ele; não se 
sabia mais o que fazer com o fulano; no entanto, apreciava sua vocação. 
Enfim, por piedade e compaixão, em vista da triste posição em que iria 
se achar esse jovem no mundo e a de seus pais, resolveu-se fazer ainda 
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uma tentativa. Esse jovem Irmão foi confiado a um Diretor muito piedo
so e muito regular, a quem se recomendou de procurar tirar bom provei
to, por caridade. O bom Ir. Diretor, tendo-o aceito teve todos os cuidados 
possíveis e logo o jovem Irmão sentiu a feliz influência da piedade, da 
virtude e dos sábios conselhos de seu Ir. Diretor, que teve de se felicitar 
de tê-lo levado consigo, porque prestava serviço em sua aula, mostrava- 
se disposto a fazer tudo o que se lhe pedia. “A submissão do Irmão é 
perfeita,” nos escrevia esse Ir. Diretor algum tempo depois. “Estou muito 
contente com ele. Não há vez que o repreenda de seus defeitos que ele 
não me agradeça com muita humildade; depois de 20 anos de diretorado, 
não tive ninguém que mais me tenha satisfeito do que ele.”(55).

54. “Sempre me lembrei”, dizia um Irmão, “de uma palavra que me 
disse meu primeiro Diretor: ‘Muitas almas se perdem porque não rezam.’ 
Essa frase me impressionou, procurei tirar proveito dela. Foi o que me 
salvou”. Muitas vezes uma palavra, uma sentença, um dito operam efeitos 
decisivos para o futuro de uma pessoa.

55- Certo Diretor se queixava de um jovem Irmão que, dizia ele, não 
desempenhava bem seu emprego, não era limpo, nem obediente, enfim 
estava-se a ponto de os Superiores despedirem esse Irmão, caso não mudas
se de procedimento e não se dispusesse a cumprir bem suas obrigações. 
O jovem Irmão soube disso e fez alguns esforços para melhorar. Mas quan
do chegou à Casa-Mãe para o retiro, declarou que o Ir. Diretor não lhe 
permitira apresentar-se na culpa nem na direção no decorrer do ano e que 
isso o prejudicou muito; que se teria corrigido dos defeitos se lhe tives
sem dado oportunidade de fazer esses exercícios. É doloroso ouvir 
semelhantes recriminações; não se sabe então como desculpar o Ir. Diretor 
e apoiá-lo (55).

56. O menino frequentava a escola dos Irmãos em Valence (?). Já na 
idade de sete anos começou a reunir coleguinhas, nos dias feriados, para 
ensinar-lhes o catecismo. Desde então pensava em tornar-se Irmão, o que 
fez ao chegar à idade de ingressar no noviciado (St P1 3 Ch).

57. No dia em que devia emitir voto de estabilidade, o Irmão veio 
ter com o Ir. Superior e lhe disse comovido: “Não saberia expressar-lhe a 
felicidade que hoje sinto.” (Ia outubro 55 St P 3 Ch).

58. Um Irmão se esforçava para lançar no tanque o cachorro da casa 
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cie Saint-Paul-Trois-Châteaux. O cachorro resistia e se defendia com unhas 
e dentes, chegando a sangrar as mãos do Irmão que, então, cessou de 
empurrá-lo. Depois de ter dado a volta ao jardim, o cão veio lançar-se no 
tanque como para reparar sua falta. Consegue mais a paciência do que a 
violência.

59. O Irmão consultou o Pe. Cholleton para saber se era obrigado a 
seguir o parecer do médico que o aconselhava casar-se, devido aos casos 
em que estava envolvido. O bom padre deu-lhe esta resposta admirável: 
“Meu Irmão, nada disso o obriga a deixar seu santo estado. E quando 
mesmo fosse mártir da castidade, quantas sào as vítimas do vício contrá
rio!”

60. Certo Diretor foi acometido por ataque de apoplexia espantoso, 
isso na mesma casa e no meio das pessoas onde dizia que ia muitas vezes. 
Com isso ficou extremamente assustado, considerando o acidente como 
punição de Deus. Com efeito, de há tempo que os Superiores tinham sido 
avisados para vigiar melhor seus relacionamentos (55).

61. Um Irmão escrevia:“Apenas no céu a gente se pode achar melhor 
do que aqui.” (a casa de Noviciado, St P. 3 Ch. 55).

62. Outro Irmão que, havia muito tempo era atormentado por fortes 
tentações, escrevia: “Dirigi-me a Sào José e, a partir de então, fiquei vito
rioso.” (56).

63. Um padre tinha-se oposto fortemente à transferência de um Irmão 
pelos Superiores; tinha falado de maneira bastante imperiosa e ameaça
dora aos Irmãos da escola e escrevera em consequência. O Superior cedeu 
a seus desejos por condescendência e para o bem da paz. Não se passa
ram seis meses que o mesmo padre escrevia carta muito insistente para 
solicitar a remoção imediata desse mesmo Irmão, declarando-nos que 
poucas pessoas lhe tinham dado, no começo, tantas consolações como 
esse Irmão e que ninguém lhe causara também mais violento e legítimo 
desgosto (56). Esse Irmão tinha-se permitido de, contrariamente ao 
Regulamento, fazer visitas que deram lugar a horríveis calúnias.

64. Outro Diretor dizia, a respeito de seus dois Irmãos: “São verda
deiros modelos das virtudes sociais e religiosas. Nada acho de repreensí
vel neles, pelo contrário, apenas tenho elogios a lhes fazer. A união, a 
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caridade, a concórdia são perfeitas entre nós. A piedade, a regularidade 
reinam na casa. A alegria, a satisfação não cedem lugar um instante sequer 
à tristeza ou ao enfado. Enfim, acho que tudo vai bem, graças a meus dois 
Irmãos, dois santos religiosos. No que me diz respeito, não faço milagres, 
tenho o desejo sincero de me firmar cada vez mais”. O Irmão adjunto dizia 
a respeito do terceiro Irmão: "Esse Irmão é um santo: tudo em sua pessoa 
concita à prática da virtude, é para mim o Regulamento vivo. Quando dese
jo manter-me modestamente durante os exercícios de piedade ou fazer 
bem qualquer outra ação, apenas tenho de olhar esse bom Irmão e imitá- 
lo. É outro Berchmans: sempre o mesmo, sempre pronto a prestar serviço. 
Nota-se nele ar simples, humilde e modesto que o torna amável. Ademais, 
é muito regular, estudioso e silencioso, em sua aula corresponde perfei- 
tamente em tudo. Nunca vi alguma melhor conduzida, onde as crianças 
saibam melhor as orações e o catecismo; elas tiram proveito em tudo o 
mais. Somos felizes de tê-lo entre nós: pode-se chamá-lo anjo da paz." E 
esse terceiro Irmão dizia-se repleto de vícios, de defeitos e de imperfeições 
das quais humildemente se confessava (La Valette, 56).

65. “Coloquei-me sob a proteção de São José”, escrevia o bom Irmão, 
“ofereci-lhe todas as minhas ações em forma de novena; continuo também 
a recitar as ladainhas da Imaculada Conceição e, desde então, fiquei livre 
de minhas misérias. Isso graças a Deus, à proteção da Santíssima Virgem 
e de seu augusto Esposo.”( março 56).

66. Um Irmão disse ao médico de 1'Hermitage que julgava inútil pres
crever novos remédios a um doente, visto que não tinha mais esperança 
de cura. O médico lhe respondeu: “Caro Irmão, nunca se deve abandonar 
um doente, nem cessar de lhe dar remédios: Ia porque constata-se que há 
doentes que melhoram depois de estarem muito mal; 2a porque se tem 
sempre a consolação de ter cumprido até ao fim um dever de consciên
cia.” Se os médicos do corpo agem assim, quais não devem ser os senti
mentos e o procedimento dos médicos da alma?

67. Outro Irmão escrevia, em janeiro de 1836: “Amo e estimo muito 
meu Regulamento e, ao observá-lo, encontro minha consolação e felici
dade. Reconheço, por experiência própria, a verdade destas palavras de 
nosso piedoso fundador: ‘Não encontrarão paz e consolação em seu santo 
estado senão na medida em que forem exatos em observá-lo inteiramen
te’. Experimentei isso desde que tive a felicidade de ingressar na Sociedade; 
sobretudo, desde o último retiro.”
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68. Certo dia, o Irmão dizia ao Padre Champagnat que não estava 
sem apreensões a respeito do futuro porque havia muitas más línguas e 
que se poderia ser caluniado. O bom padre lhe respondeu: “Meu caro 
Irmão, não receie a calúnia, mas tema muito a maledicência.” Desejava 
fazer-lhe compreender que nada temos a temer quando o mal que se diz 
a nosso respeito é falso, mas que devemos recear, de fato, se dermos lugar 
à maledicência devido a nosso mau procedimento.

69- O Ir. Diretor desejava e solicitava, havia tempo, sua demissão. 
Enfim, foi-lhe concedida. Algum tempo depois, nos escrevia dizendo que 
lastimava sua situação. E bem verdade que a satisfação dura enquanto se 
seguem as diretivas do Superior, entregando-se à Providência.

70. O Ir. Diretor escrevia: “Contentar meus Superiores em tudo, esse 
é meu objetivo, porque eles me representam a Deus, eles falam da parte 
de Deus; porque sua vontade é a de Deus e que, se sou agradável a meus 
Superiores e os satisfaço, se os amo, é a Deus mesmo que agrado, que 
satisfaço, é a Deus mesmo que amo. Sim, o Instituto dos Irmãozinhos de 
Maria, seu Regulamento, seus Superiores: eis a imagem de Deus, eis a feli
cidade, o paraíso terrestre para o Irmão de boa vontade.” (56).

71. O jovem Irmão nos escrevia: “O senhor me convidou a jejuar no 
sábado, caso a saúde me permitisse. Desde então, jejuo todos os sábados 
e vou muito bem de saúde.” (56).

72. Outro Irmão, já idoso, nos importunava, havia diversos anos, 
para ser destituído de suas funções de Diretor. Obtido o que desejava, nos 
escrevia: “Confesso-lhe que se tivesse adivinhado que teria uma posição 
tão inferior como esta, nunca teria solicitado para me destituir da que 
ocupava anteriormente.” (56).

73- O Padre M(atricon) fez uma simples observação ao Ir. DD. que 
se servia de velas em lugar de lampião em seu quarto, por meio de simples 
aparelho, que lhe tinha conseguido o Ir. Ecônomo, logo cessou de servir- 
se dele; devolveu o aparelho, para retomar seu lampião ordinário (56).

74. “Todos me dizem que estou doente", afirmava-me um dia o Irmão, 
“no entanto, estou de boa saúde.” - “O que você gostaria mais", lhe respon
dí, “quando se diz que você está doente? Que seja verdade ou que seja 
falso?” “Gostaria mais que se dissesse que não esteja”, replicou o Irmão.
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“Contudo”, acrescentei, “há pessoas que se incomodam, porque o que se 
diz delas não é verdade.” (56).

75. O Ir. Diretor escrevia: “Que Irmão baixinho me enviou para lecio
nar! Talvez seja porque lhe enviei dois postulantes de pequena estatura. 
Mas, se julgou me castigar, o senhor se enganou, porque estou muito 
contente com esse Irmão baixinho. Acredito que irá muito bem. Tem as 
melhores disposições do mundo. Faremos da melhor forma que pudermos 
nosso trabalho e deixaremos rir toda a gente quanto quiserem. Em contra
posição, vou enviar-lhe um postulante alto que tem vocação angélica e 
todas as qualidades para ser bom Irmão.” (56).

76. Um bom pároco nos escrevia: “Se mais tarde, sentir algum pesar 
a respeito do Ir. A. cuja transferência de M. lhe foi solicitada, e que o 
senhor teve a bondade de nos enviar, poderá sem receio devolvê-lo para 
dirigir nossa escola de M.: ele se desincumbirá muito bem. Contudo, não 
pretendo tocar nisso de maneira alguma...nosso Diretor atual; quero apenas 
aliviar sua solicitude e fazer justiça merecida ao Irmão A, que lastimo 
porque o senhor no-lo retira e leva consigo o pesar de todos os meus 
paroquianos.” (56).

77. O Cardeal de Bonald, no retiro pastoral de 1855, falou dos vigá
rios que esfregam a fronte (arranjam os cabelos), disse- me um dia um 
bom pároco, depois acrescentou: “Há também Irmãos que o fazem.” (56).

78. Um Irmão escrevia: “O demônio redobra sua raiva; eu também, 
com a ajuda de Maria, redobro a coragem.” (56).

79- Determinado Irmão, que tivera encrencas com seu Diretor na 
escola, receava muito depois ser colocado de novo com ele. Foi o que 
precisamente aconteceu anos mais tarde, sem intenção do Superior a esse 
respeito, mas pela permissão de Deus. Outro Irmão dizia: “Fui enviado 
exatamente naquela escola da Província que mais receava.” (56).

80. Houve um Diretor que escreveu: “Nunca gostei de comprar coisas 
rebuscadas; creio que a saúde dos Irmãos nunca se ressentiu com isso; 
nunca tive Irmãos doentes; ofereço-lhes sempre alimento sadio e abun
dante.” (56).

81. Escrevia o Irmão: “Percebi que todas as vezes que alguma coisa 
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não ia direito, era porque não me tinha desincumbido bem de meus exer
cícios de piedade.”

82. Certo postulante, um pouco doentio, foi encarregado dos lampiões. 
Alguns dias depois, foi dizer ao Ir. Diretor que receava o cheiro do óleo 
de xisto, que o fatigava. Então, o Ir. Diretor o retirou deste encargo. O 
postulante mudou de parecer; pediu para ser novamente encarregado dos 
lampiões, querendo, dizia ele, tentar vencer sua repugnância ao cheiro do 
óleo. O pedido foi atendido e, coisa admirável! esse cheiro não lhe causou 
mais nenhum incômodo. Ele mesmo relatou o fato (maio 56).

83. Falava-se do Ir. Diretor em presença de alguns jovens: "E um 
bom camarada, disseram, gostavamos muito de beber e comer com ele. 
Contudo, acrescentaram, isso não convém a um Irmão." O sucessor não 
faz isso; é muito mais estimado (56).

84. Outro Ir. Diretor ofereceu aperitivo a um estranho-, foi obrigado 
a impor castigo aos Irmãos que faltaram em alguma coisa na mesma ocasião. 
Não merecia ele maior penitência que eles?

85. Dizia o Irmão: “Logo que coloco no papel o que me faz sofrer 
para desvendá-lo aos Superiores, fico aliviado e mais contente do que 
nunca.” (56).

86. “Desde que tive a felicidade de emitir o voto de estabilidade", 
escrevia outro Ir. Diretor, “o Instituto: eis minha família; as crianças a 
educar cristãmente, eis minha herança.” (56).

87. Escrevia o Ir. Diretor: “Na oração somente, ao falar com Deus a 
sós, de coração aberto, encontra-se a verdadeira consolação. Algumas 
palavras, que Maria diz em segredo, bastam para restaurar a calma.” (56). 
Se os Irmãos soubessem o que lhes pode trazer a paz! (Lc, 19).

88. Outro Ir. Diretor escrevia: “O “Manual da Sólida Piedade” é para 
mim o sol que alumia e aquece minha vontade, ao mostrar-me as obri
gações e o grande bem que me concede a fidelidade aos deveres religio
sos." (56).

89. Um Ir. Diretor escrevia: “Observamos bastante bem o 
Regulamento. Mas, sobretudo, procuramos recitar com esmero o ofício.
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Empregamos nisso 18 minutos de manhã e 35 à tarde. Atribuo a essa reci
tação do ofício o bom espírito de nossas crianças e a afeição que nos têm.” 
- Acrescenta depois: “Estava muito errado ao recear o Ir.?; o senhor fez 
bem de não dar atenção alguma às minhas ponderações. É Irmão exce
lente que me edifica muito, é de grande valia. Estamos perfeitamente de 
acordo. Constatei uma vez mais que nào se deve fundamentar muito sobre 
os relatos. Oh! Quanto mal podem acarretar." - Um de seus Irmàos dizia: 
“O santo ofício é a oração de que mais gosto e o recito com predileção. ”(57).

90. Outro Ir. Diretor nos escrevia: “Basta-me receber carta sua para 
ver-me livre de todos os aborrecimentos.” (57).

91. Disse certo Irmão a outro que se cuidasse para nào denunciar 
aos Superiores o que acontecia na casa: porque, acrescentou, nào se gosta 
de gatos que miam. A resposta veio: "Quem cumpre bem sua obrigação 
nào teme que seja relatado aos Superiores; no tocante aos gatos, são muito 
necessários para acabar com os ratos.” (57).

92. Um Ir. Diretor, por ter escrito ao Sr. Inspetor sem conformar-se 
com o Regulamento e outro, por ter tratado um negócio com o pároco, 
sem solicitar o parecer dos Superiores, atraíram sobre si muitos embaraços 
e causaram grandes estorvos a muitas pessoas (46).

93. “Fazia muito bem os exercícios de piedade no noviciado”, dizia 
o Irmão, “mas fui colocado em lugar onde eram feitos mal; agora nào 
consegui me endireitar, devido ao mau hábito contraído."

94. “Ao ver os Irmàos de uma escola, reconhece-se no rosto, se sào 
bem unidos, se tudo vai bem”, dizia o Irmão idoso.

95. O Ir. Diretor tinha de cumprir uma penitência perante a comu
nidade. Isso causava-lhe dissabor extremo. Veio declarar isso ao Superior 
que, para suavizá-la, lhe disse que podia colocar-se em algum canto da 
sala onde seria apenas percebido. “Se é necessário que eu execute essa 
penitência”, respondeu, “quero cumpri-la como é preciso e no meio da 
sala.” Foi o que executou, para enorme satisfação do Superior e edificação 
geral da comunidade: ele próprio ficou muito contente por tê-la feito (6 
agosto 57).

96. O Irmão ouviu uma instrução em que se dizia que os religiosos 
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que não se portam bem e nào observam o Regulamento têm mais dissa
bores e sofrem mais dos que procedem como deve ser e o seguem exata
mente, com espírito de fé; disse depois esse Superior: “Se tivesse podido 
falar, teria acrescentado que conheço muito bem isso, por experiência; 
teria insistido com força sobre o assunto, porque há algum tempo, estou 
em situação miserável e insuportável a esse respeito. Ao fazer algumas 
saídas e visitas contra o Regulamento, apenas se tem prazer na esperança 
de encontrá-lo nelas; quando se está lá, nào se acha a satisfação que se 
julgava; ao regressar, carregam-se apenas dissabores.” (56).

97. “Se faço uma tolice, ao faltar ao Regulamento, depois é neces
sário assumi-la e pago muito caro”, dizia um Ir. Diretor, confirmando o 
que precede: “Observei que se faltasse ao Regulamento”, dizia outro Irmão, 
“experimentava as tentações mais fortes, como aconteceu ao jovem soli
tário que saiu para buscar água, sem permissão do abade que então esta
va ocupado para falar a outras pessoas.” (S. Jure, o homem religioso, T 1 
C.7, §1). No caminho foi assaltado por tentação má que o atormentou 
muito.

98. No dia da profissão o Irmão asseverava: “Hoje é o dia mais belo 
da vida, após o da primeira comunhão.” (56).

99. O jovem Irmão propôs a outro algo contra o Regulamento; este, 
por única resposta, lhe disse: “Leia no Manual da Piedade, parte C.13, §.2. 
Astúcias do demônio para perder as almas.” - Aquele que está dentro do 
Regulamento é como o soldado dentro da fortaleza.

100. Um Irmão, depois de ter sido sucessivamente Diretor de escola, 
de uma casa de noviciado, Procurador e Assistente, foi em seguida colo
cado em pequena localidade como cozinheiro, devido ã saúde. 
Desempenhou perfeitamente todas essas funções. Os Irmãos têm para com 
ele grande respeito e estima por sua virtude. Na região, aliás pouco reli
giosa, é considerado santo, sábio, oráculo. - (Ir. João Maria). Executa os 
trabalhos da cozinha com presteza; vai atender a um grupo na aula mais 
adiantada, a outro na turma dos pequenos. Acha-se feliz e contente em 
sua posição e emitiu voto de estabilidade. E a maneira de a virtude embe
lezar todos os empregos e enobrecer o religioso.

101. 0 Ir. D. tendo escrito, contrariamente ao Regulamento, ao chefe 
departamental, ao prefeito e a outras pessoas, foi taxado de ignorante a 
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ponto de comprometer a existência de sua escola, caso nâo fosse trans
ferido (56).

102. Determinado pároco, muito apegado ao Instituto, nos escrevia: 
“As ausências, as saídas do Ir. Diretor sào muito frequentes; por acaso, o 
senhor lhe deu semelhantes permissões? Se assim for, esse Irmão estaria 
muito exposto, no tocante à perda do espírito religioso. Os Irmãos mais 
jovens poderíam não estar muito edificados por esse procedimento e, achan
do-se muitas vezes entregues a si mesmos pela ausência do Diretor, esta
riam muito expostos ao relaxamento. Duvido que as viagens sejam feitas 
sem ocasionar despesas deploráveis, porque parecem pouco úteis.” (57).

103. Escrevia o Irmão: “Se alguns trabalhos vêm me perturbar, a oração 
bem feita me cura.” (57).

104. Outro Irmão, ao sair de grave doença, escrevia: "Acredito que 
minha sorte nâo teria sido diferente daquela do bom Irmão falecido há 
pouco. Na doença, recordava-me com prazer dos anos passados na 
Congregação, desta forma, estou resolvido a perseverar nela mais do que 
nunca."

105. Aconteceu que o Irmão escreveu ao pároco, contrariamente ao 
Regulamento; a carta foi considerada um sintoma de loucura - Outro Irmão 
escreveu ao prefeito que o tratou como desonesto(56).

106. Escrevia o jovem Irmão: “Há dias que estou muito aborrecido, 
tudo vai às avessas. Nessas circunstâncias, leio um capítulo da Imitação de 
Cristo e os enfados desaparecem. Recorro também a Maria, minha boa Mãe.”

107. Escrevia o Irmão: “Apontei a artilharia (voto de castidade) para 
a cidadela de meu coração e me coloquei na torre de Davi, com a espa
da da mortificação na mão. Daí, atiro com balas incendiárias contra o 
demônio e me defendo como um bravo. Com efeito, o que tenho a temer? 
Jesus é meu capitão e Maria minha fortaleza. SàoJosé me fornece a munição, 
meu anjo da guarda carrega diante de mim o estandarte da esperança. 
Meus alunos, quais soldadinhos, me ajudam com suas orações. O Regulamento 
e as virtudes religiosas são minha defesa e meu escudo.” (57).

108. 0 Irmão queixava-se, certa vez, que se lhe havia dado na janta 
sopa muito ruim, restos do almoço, verduras mal cozidas etc. Respondi- 
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lhe que a achara muito boa: “Mas”, respondeu ele, “não era a mesma.” 
Quis assegurar-me e soube que era exatamente a mesma sopa da comu
nidade que eu considerara excelente (57).

109. Um aluno nosso, no retiro da primeira Comunhão, relatava ao 
Irmão que outro colega seu, que também se preparava para o mesmo ato, 
foi um dia perseguido pelo pai a bastonadas porque não queria comer 
carne na sexta-feira. Esse, que estava presente, acrescentou: “Sim, isso é 
verdade, mas nem que me matem comería carne nos dias em que está 
proibida." (57).

110. Ao jovem Irmão, que observava a fossa que se acabava de abrir 
para enterrar um colega, perguntei que reflexões fizera: “Pensei bem nisso 
um pouco”, respondeu-me, “mas não me parece que deva morrer agora e 
que me levem a ela em breve.” - É o que acontece com frequência com as 
pessoas do mundo. Sabe-se muito bem que há infelizes, mas não nos pare
ce que deveremos estar nesse número, se abandonamos a vocação? Contudo, 
um bom pai cie família dizia-me que tinha estado aborrecido de tal forma, 
que teria desejado morrer, antes de ver-se reduzido a esse extremo (57).

111. Outro jovem Irmão, que estivera perigosamente doente, dizia na 
convalescença que o dia mais feliz de sua vida foi quando lhe adminis
traram a unção dos enfermos; então, parecia-lhe ver a Deus; não pensa
va nem no inferno nem no purgatório, apenas no céu. É bom dizer, que 
era dos melhores, dos mais piedosos de todos os Irmãozinhos (57).

112. Um Irmão da Bélgica, por circunstâncias independentes de sua 
vontade, foi obrigado a fazer o serviço militar e aí exercitar-se durante 
alguns dias; os pais, no entanto, tiveram a generosidade de achar-lhe um 
substituto por soma bastante elevada. O Irmão apressou-se em regressar 
a seu lugar, isto é, à escola onde tinha sido enviado. Ao nos anunciar a 
feliz notícia de seu regresso, dizia-nos que, se tivéssemos de infligir um 
grande castigo a algum Irmão, bastava enviá-lo para o serviço militar. E 
penoso ao corpo, sobretudo, bem triste para a alma (57).

113. Dizia-me certo dia um Irmão: “Desejava muito ser colocado com 
tal confrade, contudo, abstive-me de solicitar isso; a Providência quis justa
mente que fossemos colocados juntos.” (57).

114. Em determinada escola em que o primeiro Ir. Diretor, na época 
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da fundação e seu sucessor, tinham sido encarregados da cozinha, a gente 
se tinha habituado a considerar esse emprego inerente ao cargo de Diretor. 
Dessa forma, para os alunos era um prazer, uma honra, de colaborar em 
alguma coisa na lida caseira. “Venho aprender”, diziam, “a ser Superior.” 
(57, Airaines).

115. Certo Irmão, que tinha contraído o hábito do rapé, quando era 
ainda muito jovem, dizia-me um dia: “Foi-me aconselhado o rapé para os 
olhos e a dor de cabeça; uso rapé há muito tempo e, apesar disso, doem- 
me as vistas e sofro dores de cabeça. Gostaria muito de largá-lo."(57). No 
caso de os remédios não darem resultado são abandonados; o rapé, não.

116. 0 jovem Irmão dizia, à semelhança de S. Dositeu e S. Luís de 
Gonzaga: “Minha intenção, ao tornar-me religioso, foi de trabalhar eficaz
mente para minha salvação; esse pensamento me faz vencer facilmente as 
tentações contra a vocação.” Esse Irmão ingressou no noviciado aos 14 
anos de idade.

117. “Não o aconselho a visitar o museu", dizia um padre marista ao 
Ir. Diretor. “Você faria bem solicitar ao Superior proibição, por escrito, de 
acompanhar os Irmãos que quisessem ir. 1° os Irmãos das Escolas Cristãs 
não vão aí; 2C os Irmãos nada encontram que lhes possa servir; 3“ expõem- 
se a ver coisas perigosas; 4S podem escandalizar os que os vêem ou então 
expor-se ao ridículo.” (P. Choisin, retiro em Beaucamps, 57).

118. 0 jovem Irmão está na sala de visitas com os pais, ouve o sino 
convocando para certo exercício; logo os deixa, chega à porta do Ir. Diretor 
que acha fechada, depois a do Ir. Assistente que também não está; por fim 
dirige-se ao próprio Superior, para solicitar-lhe permissão para ficar um pouco 
com os pais e conservar o livro que lhe tinham entregue ( Beaucamps, 57).

119. Dizia um Irmão: “Acreditava que, ao estar retirado sem relação 
alguma com o mundo, não experimentaria nem inquietação nem tentação, 
mas é exatamente o contrário; agora sou atormentado mais do que nunca.” 
Cada um fique em seu estado e emprego, sem desejar outra sorte (57).

120. Um Irmão, havia muito tempo, solicitava para mudar de Província 
para ficar mais perto da família. Acabou-se por aquiescer ao pedido. 
Apenas lhe foi dada a ordem de partir, ficou desolado; chegado à nova 
Província, pediu com insistência para regressar à primitiva, alegando entre 
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outras razões, que sua vocação estava em perigo devido à proximidade 
dos pais (57).

121. Outro bom pároco disse ao Irmão Visitador que conhecia diver
sas pessoas que todos os dias se davam a disciplina para que Deus houves
se por bem fazer vencer as dificuldades sentidas para a fundação da esco
la dos Irmãos na paróquia (57). Que desgraça e que decepção se os Irmãos, 
depois de estabelecidos, não correspondessem!

122. Escrevia o Irmão: “Os esforços que faço para, constantemente, 
fazer bem meus exercícios de piedade, para ser fiel ãs menores observân- 
cias do Regulamento, custam-me muito pouco; mas trazem-me contenta
mento tal. império tal sobre as paixões que, todos os dias, renovo a reso
lução de fazer outros mais generosos.” (57).

123-0 Irmão escreveu: “O mundo com seus atrativos, a juventude 
com todos seus engodos, o prazer com tudo o que tem de mais sedutor 
não podem nem encher, nem contentar o coração que já sentiu quanto o 
Senhor é manso e seu jugo suave. Os próprios escrúpulos e os terrores 
que experimentam as almas timoratas, em presença da santidade de Deus, 
do rigor de seus julgamentos, podem ser considerados como satisfação 
muito doce em comparação com os prazeres que o mundo nos apresen
ta, seguidos sempre de remorsos e de temor." (57).

124. Dizia ao Irmão doente que tossia muito: "Há tantos santos no 
céu que tossiram bastante.” - “Gostaria muito estar aí!” Respondeu ele. - 
“Mas se, a cada vez que você tosse, obtivesse a remissão de uma hora dos 
sofrimentos no purgatório, e que você tivesse um grande número para 
ficar naquele lugar, não gostaria de tossir ainda algum tempo em seu leito?” 
- “Ah! Sim; sem dúvida; tanto tempo que o bom Deus quiser.” (F.Dèce, 
novembro 56, St P1 3 Ch).

125. Outro Irmão doente respondia assim aos pais que o convida
vam para passar alguns dias na família para curar-se: “Aqui cuidam de 
mim até os mínimos detalhes: bom aquecimento, bom quarto, bom pão, 
boa sopa, bons remédios, bons enfermeiros, bons confrades, bom Superior, 
bons padres. Poderia acrescentar ainda uma ladainha de coisas boas que 
estão à minha disposição. Vocês apenas se imaginam a metade! Sou o 
mais feliz dos homens, mais feliz do que o imperador. Alegro-me de 
manhã à tarde por estar doente e lhes asseguro que tenho razão. Vocês 
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não fazem idéia de minha posição tão bonita e agradável! Deus seja louva- 
do!”(57).

126. Um Irmão escrevia: “O santo sacrifício da Missa é muito precio
so para mim. Falta-me algo quando não o assisto ou não o faço com 
devoção.” (57). Um Diretor acrescentava: “Meu encargo não me custa 
quando observo o Regulamento. No tocante aos exercícios de piedade, 
vejo que é neles que consigo forças; quando tenho a infelicidade de negli
genciar apenas um, de omiti-lo ou de fazê-lo mal, o dia não acaba sem 
que me aconteça algo desagradável.”

127. Outro Irmão afirmava que, ao sentir tentações contra a vocação, 
contentava-se em dizer ao tentador: “Minha vocação está nas mãos dos 
Superiores, avenha-se com eles!"

128. 0 ex-Irmão escrevia: “Outrora, tinha o voto de pobreza; hoje 
tenho a pobreza.” (57).

129. Dizia um Irmão: “Sei que o inimigo ronda em redor de mim e 
que devo esperar novos assaltos! Mas quanta alegria e quanta coragem 
me dá uma nova vitória alcançada!” (57).

130. Ao encontrar-me de passagem na escola, o Ir. Diretor apenas 
me apresentou a panela da cozinha, que devia ser substituída. Respondí- 
lhe que, se não podia mais servir, não me opunha. Regressando mais 
tarde à mesma escola, o Ir. Diretor me disse: “Estava presente quando 
autorizou meu predecessor a substituir esta panela, há nove anos e ainda 
serve; contudo, creio que serei obrigado a mudá-la em breve.” (56).

131. 0 Ir. Diretor escrevia: “A gente se imagina que a cozinha sofre 
quando se poupam alguns centavos; não se dá atenção alguma às despe
sas loucas que se evitam, nem aos esforços que se fazem para tirar provei
to de tudo conscienciosamente.”( 56).

132. Outro Irmão fazia enorme pressão para que lhe fosse enviado 
um substituto, porque, dizia, os pais necessitavam muito dele; e, assim, 
via-se obrigado, com grande pesar seu, a sair do Instituto. Ao mesmo 
tempo, pessoa muito respeitável que se interessava por esse Irmão, nos 
dava o parecer de que as razões que ele alegava para sair não eram funda
das; conhecia a posição da família que podia dispensá-lo.
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133 0 Diretor de certa escola nos escrevia: “Procuramos observar o 
Regulamento da melhor forma que nos é possível; constato o que o senhor 
nos disse diversas vezes, que a gente é contente e feliz quando ele é 
cumprido perfeitamente.” - Um Irmão subalterno escrevia no mesmo senti
do: "Nào me lembro ter estado em escola onde se guardasse melhor o 
Regulamento do que aqui. Quando o cabeça é muito regular, os demais 
também sào, na maioria dos casos. Agradeço-lhe por ter-me colocado aqui, 
onde desejo permanecer por muito tempo.”

134. “A natureza me deu motivo para rudes combates, por ocasião 
de minha transferência”, dizia o Irmão; "mas graças a Deus, triunfei. Rejeito 
os assaltos por pensamentos como estes que acredito inspirados por Deus: 
Meus Superiores procuram fazer bem todas as coisas. Sào os instrumen

tos de que Deus se serve para cumprir seus desígnios de justiça e de mise
ricórdia a meu respeito.’ E, ao sobrevir uma multidão de razões humanas 
plausíveis, na aparência, respondo: ‘Todas essas razões nào têm peso 
algum perante a vontade de Deus. Ele me pede este sacrifício, ousaria eu 
recusá-lo? Aliás, quantos Irmàos não estão na mesma posição e perseve- 
ram!’”

135. E o Ir. Diretor dizia: "Nunca me permiti criticar o procedimento 
de meus Superiores; acredito que meus Irmàos agem da mesma forma a 
meu respeito.” (56).

136. Certo Irmão escrevia: "Nào sinto grande fervor ao receber a santa 
Comunhão, mas nào querería omitir nenhuma por todos os bens do mundo.” 
(56).

137. Se vejo um Irmão, revestido do mesmo hábito que eu, munido 
da obediência do Superior do Instituto, amo-o, olho-o, recebo-o e o trato 
como Irmào, que é da mesma Sociedade do que eu, se fez religioso como 
eu, quer viver comigo, como Irmào, da mesma família, outro eu mesmo. 
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós (Jo, 1), feito semelhante a nós 
em tudo, exceto o pecado. Isso por nosso amor, para nossa felicidade. E 
nós nào nos amaríamos!...

138. 0 jovem Irmão inglês trabalhava na cozinha em certa escola. Viu 
um operário chegar em seu domínio pegar um fósforo para acender o 
cachimbo. Tirou-lhe o palito das màos, dizendo-lhe: ‘“Pegue este papel 
que nào serve para nada e que lhe pode servir.” - Economia.
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139. A esse respeito, outro Irmão dizia ter aprendido da mãe que é 
necessário ter sempre fogo e água na casa (Ir. Hilarion).

140. Um Irmão nos escreve: “Gosto de todos os Irmãos, sobretudo 
do Ir. Diretor porque nos faz observar o Regulamento." (58).

141. 0 Irmão convalescente escrevia: “Ah! Meu caro Irmão, é sobre
tudo por ocasião de doença grave como aquela que acabo de passar que 
a gente se estima feliz de ser Irmãozinho de Maria! Não é aos remédios, 
é à Santíssima Virgem que devo minha cura: no dia 8 de dezembro de 58, 
a febre baixou pela metade e, desde então, estou cada vez melhor.”

142. Para se livrar das tentações, o Irmão costumava dizer ao demô
nio: “Se você não quiser me deixar em paz, vou comunicá-lo à Santíssima 
Virgem, minha Mãe e meu recurso habitual; depois disso veremos quem 
sairá vencedor. Além disso, o direi ao Superior na primeira ocasião que 
lhe escrever; veremos quem sofrerá maior vergonha.” (58).

143. O Sr. Pommier, célebre médico de Lião, companheiro do Sr. 
Bonnet, disse a um de nossos Irmãos, que o consultava devido a dores: 
“Acometem-me dores reumáticas, mas não confio nada nas águas mine
rais. Se tivesse ao dispor banhos de águas minerais e uma escova de flane
la ou de crina, deixaria os banhos para pegar a escova, como mais eficaz. 
Nào fique molhado com o suor nem por outra causa. Tenha quarto sadio 
e comida boa. Não cometa imprudências, faça muito exercício.” O Irmão 
lhe perguntou quanto lhe devia pela consulta. O médico respondeu: “O 
Sr. Bonnet pedia aos Irmãos um Patere uma Ave, peço-lhe um De Profundis 
por ele.” (24 maio 1860). Este conselho é confirmado pela experiência de 
diversos Irmãos.

144. 0 jovem Irmão desejava muito usar óculos; foi ao médico diver
sas vezes, fingindo ter dor nos olhos com o objetivo de conseguir uma 
receita para comprá-los. Ao ver as tentativas ineficazes, um dia, achou por 
bem esfregar as vistas, para inflamá-las, antes de se apresentar de novo 
ao clínico. As coisas andaram tão bem que conseguiu. De acordo com o 
parecer do médico, o Ir. Diretor comprou-lhe os óculos. Mas o pobre Irmão 
logo sentiu o que acontece seguidamente. Ao obter o que se procura, 
sobrevem o desgosto. Depois de usar por algum tempo os ambicionados 
óculos, achou-os muito incômodos e fastidiosos. Abandonou-os e nunca 
mais os usou (Contado por ele próprio).
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145. “Quando faço uma visita ao Santíssimo Sacramento”, dizia o 
Irmão, “consagro a N.S. os estudos e os deveres, com isso, os faço melhor 
e com mais facilidade.” - Outro, impunha-se por penitência beijar o chão 
diante do Santíssimo Sacramento toda a vez que faltasse ao silêncio (Escola 
especial em 1860, em N.D. de l'Hermitage).

146. 0 Diretor me dizia, certo dia: "Estive em algumas escolas em 
que havia muitas precauções a serem tomadas e medidas a guardar, seja 
devido ao espírito do povo, das prevenções contra os Irmãos, seja em 
razão dos desentendimentos com o pároco e o prefeito. Sempre tive bom 
resultado com o emprego dos três meios seguintes: Ia ficar em casa; 2“ 
reter a língua; 3“ dar bem a aula.” É também o que aconselho aos Irmãos 
que estão nas mesmas circunstâncias.

147. Dizia o Irmão no fim do retiro: “O homem do mundo mais entre
gue aos prazeres nunca passou dias tão deliciosos como os que passei no 
decorrer deste retiro.”

148.0 bom pároco nos tinha escrito, por ocasião do retiro dos Irmãos 
para nos solicitar de nào transferir o Ir. Diretor da escola, visto que todos 
estavam muito satisfeitos com ele, que tinha ótimo resultados, que seu 
procedimento lhe merecia muita estima e afeição. Razões especiais nos 
obrigaram, no entanto, a transferi-lo. O novo Diretor ao chegar visitou o 
pároco e lhe apresentou a carta do Superior; disse-lhe depois que chega
va ã escola com certo constrangimento porque receava não poder substi
tuir a contento o antecessor, que tivera excelente resultado e gozava da 
simpatia do pároco. "Sim. tinha", respondeu o pároco, "a partir deste 
momento, eu a transfiro ao senhor da mesma forma do que a ele.” Depois 
de ler a carta do Superior, confiou aos Irmãos que estava contente e satis
feito. Com o andar do tempo, mostrou que suas palavras eram sinceras. 
Belo exemplo para os Irmãos Diretores que recebem um Irmão recém- 
vindo (59).

149-Outro pároco, que desejava fundar uma escola para nossos Irmãos 
em sua paróquia (Suze la Rousse), dizia ao Ir. Diretor da casa de Noviciado 
(St Paul-3-Châteaux): "Conceda-me Irmãos piedosos que lecionem bem e 
me encarrego do resto para o sucesso e a prosperidade do estabeleci
mento. Não solicito Irmãos sábios; (que apenas saibam o que é necessá
rio para lidar com aula ordinária), mas que sejam piedosos, regulares, dedi
cados e tudo irá muito bem.”
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150. 0 Ir. Diretor recebera relatos e informações muito desfavoráveis 
a respeito do procedimento de um Irmão que tinha sido nomeado para ir 
com ele, depois do retiro, para certa escola; de forma que o levava consi
go com pesar e apreensão. Alguns meses depois, este Ir. Diretor, veio à 
Casa-Mãe. Disse-me que de todos os Irmãos que tinha na escola, o Irmão 
de quem se afirmavam tantas coisas ruins era o que lhe dava maior satis
fação, que se mostrava mais dedicado, o mais complacente e dava melhor 
aula. Aqui está uma grande lição para os Diretores e demais Irmãos (59).

151. Perguntava em certa ocasião ao jovem noviço: “O que é que 
você faz na refeição?” Respondeu-me: ‘‘Com os olhos, observo a comida 
que tomo; com os ouvidos, escuto a leitura.”

152. 0 Ir. Diretor me dizia em outra circunstância: “Esforço-me para 
que os Irmãos façam bem os exercícios de piedade porque me lembro 
quando as coisas iam mal, sendo subalterno, era na ocasião em que não 
me desincumbia bem deles.”( 59).

153. O Irmão se queixava a outro a respeito do procedimento do Ir. 
Diretor em termos pouco caridosos. Em lugar de aplaudir ou de condes- 
cender, o outro Irmão lhe respondeu: “Ao falar dessa maneira, você está 
se enveredando pelo caminho dos que perdem a vocação; receio muito 
que essa desgraça não lhe aconteça!” Isso não demorou, porque esse pobre 
Irmão saiu no dia seguinte.

154. Escrevia outro I rmão: “Encontrei-me em escola onde o Regulamento 
e o Guia eram observados perfeitamente. Nunca vi casa em que os Irmãos 
estivessem mais satisfeitos e unidos, onde as aulas fossem acompanhadas 
com maior gosto e uniformidade.” “Oh! Como a paz entre os Irmãos é 
coisa tão boa!" escrevia outro. “A paz faz desaparecer qualquer aborreci
mento; descansa de todas as fadigas que a gente sente.” (59).

155. 0 pároco convidou o Ir. Diretor para almoçar com ele. Aceitou 
o convite, contrariamente ao Regulamento. Muito em breve se desenten
deram; então, adeus almoços e relacionamento afetuoso (59).

156. 0 jovem Irmão veio participar-me uma indisposição que sentia 
e lhe parecia muito sensível. Dei-lhe a esperança de que não seria longa. 
"Contudo", acrescentava eu, “se Deus quisesse que durasse diversas sema
nas, você estaria contente?” - “Aceitaria de boa vontade”, respondeu-me.
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- “E se devesse durar vários meses?” - “A mesma coisa”. - “E, se o Senhor 
lhe dissesse que sofreria assim durante três anos, após os quais o chama
ria a si, e apenas teria que passar pelas chamas do Purgatório?” - "Aceitaria 
com alegria e gratidão.” (1859). Esses sentimentos são tão belos!

157. Um postulante me dizia: “Quando me vem alguma tentação má, 
o pensamento que desejo ser religioso basta para afastá-la.” Com efeito, 
não se deseja o que não se quer ter, o que é incompatível com seu esta
do, o que não se poderia fazer sem crime, sem difamação, sem perda 
considerável ou condenação ao último suplício (58).

158. O Irmão doente foi consultar seu pároco que tinha grande fama 
no que se refere à medicina, passou perto da casa dos pais sem entrar, 
nem se deu a conhecer na paróquia em que residira (Diocese de Viviers, 
1858, Retiro em Ia Bégude).

159. Aqui vai o que nos escrevia o Diretor por ocasião em que outro 
Irmão, que conhecia bem, solicitava com insistência para voltar às águas: 
“Não gostaria ter na consciência conceder-lhe essa permissão; se tivesse 
de decidir a esse respeito, minha posição seria logo tomada. Recusaria 
prontamente! l.B porque é muito duvidoso que as águas lhe sejam neces
sárias, mesmo que lhe fizessem bem; 2,a devido aos perigos sem núme
ro que se incorre aí. Veja o que esse Irmão me disse no ano passado: A 
gente está em contato com pessoas de ambos os sexos e de toda a espé
cie que vêm muitas vezes como ajudantes do demônio; come-se à mesma 
mesa; durante as refeições os ditos e as palavras soltas são comuns; há 
mesmo concursos para quem diz mais. Depois das refeições, a gente se 
diverte; um dia toca-se música; em outro, há dança etc. Eis, acredito, 
porque é necessário não permitir que o Irmão se encontre nesse ambien
te.” (59).

160. 0 Irmão encarregado de colheras frutas, em N.D. de 1'Hcrmitage, 
teve, certo dia, um jovem Irmão para ajudá-lo. Chegados ao depósito de 
frutas para despejar o que tinham colhido, o Irmão encarregado disse ao 
jovem, mostrando-lhe uma bela pêra: “Você me ajudou muito; pegue-a, 
eis sua recompensa.” - “Não, caro Irmão”, respondeu o jovem, “não posso 
aceitá-la, não tenho licença." O outro Irmão insistiu até três vezes e rece
beu sempre a mesma resposta. Esse Irmão confessou depois, ao relatar 
tão belo fato de mortificação que ficou muito edificado com isso (agosto 
de 1859).
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161. Dizia-me outro Irmão: "Todas as vezes que se infringiu algum 
artigo do Regulamento, aconteceram encrencas entre os Irmãos da esco
la.”

162. "Para combater as tentações impuras, faço o ato da comunhão 
espiritual; o diabo se vai”, dizia o jovem Irmão (59).

163- O Ir. Diretor recebia em casa alguns jovens, contrariamente ao 
Regulamento; com eles falava e jogava. Um deles pôs-se a discutir com o 
Diretor. De início, era familiarmente; depois, a coisa tornou-se mais séria; 
esquentaram-se, chegaram a bater-se. O infeliz jovem perdeu a cabeça; na 
cólera, proferiu palavras lastimáveis, até blasfematórias, para escândalo 
dos Irmãos e dos que testemunharam o acontecido. O pobre Ir. Diretor 
compreendeu muito bem ao que se expôs ao violar o Regulamento (59).

164. Outro Diretor, às vezes, visitava a escola que dirigira anterior
mente. Chegava a dar entrevistas a jovens em certa casa. Um deles não 
pôde deixar de dizer-lhe estas palavras: "Caro Irmão, sua conduta não é 
edificante. Vem aqui contrariamente a seu Regulamento. Fala mal dos 
Superiores, perde o espírito de seu estado. Não permanecerá em seu 
Instituto.” Feliz esse pobre Irmão, se souber tirar proveito desta judiciosa 
reprimenda, feita por um leigo a um religioso que esquecia o que devia 
ser (59).

165. Escrevia-nos o jovem Irmão doente (1860): “O senhor me diz que 
me devo alegrar muito. Pois bem, me alegraria ser prostrado por dores e 
aborrecimentos insuportáveis à natureza e que, por vezes, me tornam melan
cólico e me alteram a saúde mais do que a doença. Alegro-me porque sofro 
com Jesus e para Jesus. Viva a Cruz! E a salvação. Sim. posso dizer-lhe confi
dencialmente: desde que aprouve ao Senhor provar-me, não omiti um dia 
sequer de bendizer as dores e os sofrimentos que me envia e pedir-lhe para 
não os poupar para me dar ensejo de fazer penitência de meus pecados. 
Desejo ardentemente sair da provação purificado como o ouro sai do crisoL 
É de todo coração que digo a Deus, como S. João da Cruz: ‘Senhor, apenas 
quero sofrer e ser desprezado por teu amor.’” (24 novembro)

166. Dizia-me o Irmão um dia: "Torno rapé, mas não aconselharia a 
alguém que o tomasse. Confesso que mais me prejudicou do que ajudou."

167. O Sr. Prefeito de Lens (Passo de Calais), rico proprietário, dizia 

141



aos Irmãos: “Vocês fazem bem cie não colocar tapetes em seus aparta
mentos; os tapetes representam sujeira. Criam insetos quando a cola se 
corrompe e cheiram mal. Não coloco tapetes nos meus, apenas na sala de 
recepção.”

168. O jovem Irmão foi mandado subir nas cerejeiras para colher 
cerejas. Não comeu uma sequer. Está satisfeito com isso? (maio de 1862; 
N.D. de 1 Hermitage).

169. Um bom Irmão professo não tinha escrúpulos de pegar e comer 
cerejas ou outras frutas, ao passar por elas. Respondia ãs observações do 
confrade: “Que mal há em fazer isso?” Coitado do Irmão! No ano seguin
te estava fora do Instituto! (62).

170. O Padre Mazelier, pároco de Saint-Paul-Trois-Châteaux, supe
rior dos Irmãos da Instrução Cristã, fundados nessa cidade, ao ver, um dia, 
entrar na igreja o bom Ir. Edouard dEdoche, no Delfinado, ficou muito 
edificado pela maneira como fez o sinal da cruz antes da oração. Dizia- 
nos depois a esse respeito: “Tinha-se apresentado na véspera um padre a 
quem não teria deixado celebrar missa sem o celebret, para esse Irmão, 
porém, se fosse padre, não teria dificuldade em permitir-lhe, tão edifica
do fiquei por sua piedade e modéstia.” (43).

171. 0 bom Irmão Rafael, então Diretor de Firminy, veio um dia em 
meu quarto todo estupefato, e me disse: “Estou encantado e confuso! Notei 
um jovem Irmão na capela que não ergueu os olhos todo o tempo das 
vésperas!” Era o Ir. Abraão, que atualmente está na Oceania. Foi sempre 
modelo de piedade, de modéstia e de obediência.

172. Entregava a um Irmão carta de seu pai que, havia dez anos, não 
via e o convidava para ir resolver questões de família. Pensava que se 
tratasse de um assalto que deveria ser repelido da parte do Irmão nesse 
assunto. Mas qual não foi minha surpresa e alegria, quando desde logo, 
me propõe ele mesmo o que eu acreditava ter tanta dificuldade em lhe 
fazer aceitar, isto é, enviar uma procuração! (59).

173- Dizia-me o jovem Irmão, certo dia: “Desde que não faço mais 
regularmente a culpa, reconheço que não vou tão bem como antes.” (64).

174. O Irmão de uma escola veio passar alguns dias em N.D. de 
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rUennitage nas férias (1866).Logo que chegou, pôs-se a seguir todos os 
exercícios da comunidade como os demais Irmãos da casa; com eles também 
declarou suas falhas na culpa. Fora do tempo de recreio, ocupava-se, seja 
na cela, seja fora; trouxera livros. Longe de nos perturbar, nos edificou 
muito.

175. O jovem Irmào, enviado para escola de Saône e Loire, tomou 
o trem para chegar lá mas. seja porque nào compreendeu bem, seja porque 
não ouviu o anúncio na estação onde devia descer, permaneceu no trem 
e passou ainda outra estação. Estaria provavelmente bem afastado se, por 
feliz acaso, alguém, sabendo onde devia ir, nào o tivesse avisado que esta
va no caminho errado. O pobre Irmào, consternado com essa notícia, pôs- 
se a chorar, sem saber o que fazer. Uma boa senhora percebeu-o, e, movi
da de compaixão, ao ver um jovem religioso tão simples, modesto, cândi
do em lágrimas, aproximou-se dele e lhe perguntou a causa de sua aflição. 
“Ah! Senhora", respondeu-lhe, “é que ultrapassei a estação onde devia 
descer e não tenho mais dinheiro para regressar!" - "Não se amofine por 
isso, meu caro Irmào", respondeu-lhe logo essa mulher benevolente e cari
dosa, “cuidarei de você e me encarregarei de fazê-lo descer na estação em 
que devia. Esteja tranquilo, vamos sair do trem na próxima estação e você 
virá comigo." Quanto alívio! Que encontro feliz para esse pobre rapaz! A 
boa senhora que, agora lhe serve de mãe, desce com ele, vai ao chefe da 
estação, relata-lhe o engano e o apuro do jovem Irmão. Pergunta-lhe o 
horário do trem do dia seguinte para voltar à estação indicada. O chefe 
se mostra sensível e complacente; nào o fez pagar a passagem das duas 
estações percorridas por engano. Então a boa senhora leva para casa seu 
pequeno protegido, como se fosse seu filho; deu-lhe boa janta e boa cama. 
No dia seguinte ela conduz o Irmào ã estação e lhe paga a passagem. 
Separa-se dele contente e feliz por ter prestado serviço ao jovem Irmão 
que, de sua parle, se felicitava deste fato da Providência para com ele - 
Vê-se nisso claramente o cumprimento da palavra de N.S.: "Quem deixar 
por meu amor pai, mãe etc"...(Mc,10) O que a mãe mais carinhosa pode
ría ter feito a mais pelo mais querido de seus filhos? (1869. Relatado pelo 
Ir. Avit, Visitador).

176. O excelente Irmào (Azarias) disse-me ter observado que a garra
fa e o cigarro sào os precursores da deserção (70).

177. Outro Irmào professo escrevia: "Hoje, vejo claramente que, para 
ser feliz, mesmo neste mundo, é preciso agarrar-se em Deus, seguir o 
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Regulamento, amar a mortificação. Vejo que para ser bom religioso, é 
necessário romper inteiramente com o mundo. Essas coisas, porém, repug- 
nam à natureza. A graça somente pode operar essa mudança no homem.” 
(26 de maio 1860).

178. O Irmão (Eliazar), de regresso dos exames para a obtenção do 
brevê, depois de ter conseguido, colocou-se no lugar de sempre na aula 
e meteu-se a estudar como antes. Disse-lhe: “Agora, você tem o Brevê.” - 
Respondeu: “Oh! não me julgo mais sábio do que era; tenho ainda neces
sidade de estudar e aprender como os demais.” - Acrescentei ao que não 
conseguiu o brevê que nada perdeu de sua ciência, que a carregue, embo
ra nào tenha o brevê. Modéstia. Coragem.

179. Quão vantajoso é habituar-se a obedecer em tudo e sempre! A 
obediência exerce influência salutar, até no delírio. Um Irmão doente esta
va agitado. Queria por força sair da cama, contra a vontade dos que o cuida
vam. Chego. Digo-lhe que não deve fazer isso. Fica logo tranquilo (65).

180. Aqui vai como um jovem Irmão expressava seus sentimentos 
a respeito da vestiçào: “Todos os momentos de nossa existência perten
cem a Deus, sem dúvida, e cada um dos dias que compõem nossa vida 
nos trazem novo benefício da Providência, mas há dias que pertencem 
mais particularmente ao Senhor nos quais se compraz, em derramar sobre 
nós a abundância de suas graças e favores. Há dias cuja memória nào se 
apaga, cuja lembrança basta para encher de aromas nossa existência, dissi
par as tristezas e erguer nossa coragem. Entre esses dias felizes, há um 
para mim, Irmãozinho de Maria, do qual me lembrarei toda a vida: é aque
le em que tive a felicidade de revestir o santo hábito religioso: dia para 
sempre bendito em que Jesus me escolheu, de maneira mais especial, por 
irmão e me prodigalizou suas carícias; em que Maria me tomou como 
filho predileto; em que São José me adotou como protegido querido. - 
Foi então que as lágrimas me foram suaves, os cantos tão piedosos, as 
orações tão fervorosas, o coração abrasado de amor! - Ó dia de alegrias 
santas, de suave felicidade, do verdadeiro prazer que teve como prece
dente o de minha primeira Comunhão e terá como dia seguinte o da 
profissão religiosa! Feliz se, sempre fiel às promessas que fiz, passar cons
tantemente a vida na prática das virtudes e dos deveres de meu estado 
e, honrando assim o hábito que me honra, me servir de mortalha e de 
veste de glória na eternidade.” (9 de março 1872, N.D. de l'Hermitage) 
Floren...
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Fatos notáveis

181. O Ir. Adele, falecido em 25 de março (55), tinha dito alguns 
dias antes que morrería naquele dia. Foi muito edificante em vida e na 
doença. Antes de morrer pôs-se a sorrir; juntou as mãos dizendo: “Vejo a 
Virgem Maria, coloquem-se de joelhos, caros Irmãos, na admiração de sua 
bondade.”

182. Na quinta-feira santa, o padre de LL. veio ao meu quarto, pôs- 
se de joelhos e beijou o chão perante mim. At) ver isso, fiz como ele. “Mas, 
meu padre", digo eu, "pense que todos os dias sobe ao altar e que seu 
ministério o eleva cima dos anjos." - “E verdade”, respondeu ele, “mas a 
humanidade está sempre presente; tinha uma penitência a cumprir peran
te o senhor". Na sexta-feira santa, depois de ter feito com muita unção a 
via-sacra com a comunidade, ao chegar às palavras do oremos: Et crucis 
subire tormentum', nâo pôde iralém, a voz lhe faltou. Tentou ainda pronun
ciar a bênção; no fim, ao chegar à passagem: qui pro nobis flagellatus 
est’, nào conseguiu dizer mais, tâo comovido estava. Pode-se imaginar a 
impressão que isso fez em toda a comunidade(55).

183. Um Irmào um pouco doente vai banhar-se no tanque do jardim, 
preparado para isso, depois a doença piora; morreu um mês depois. Outro, 
apôs nadar um pouco no mesmo local, é acometido de tremedeira. Um 
terceiro percebe que se torna todo preto. Enfim, observou-se que os Irmàos 
que vào banhar-se aí encontram-se ordinariamente bastante mal, é a razào 
por que o Ir. Diretor tomou a resolução de nào permitir mais esses banhos 
(St P. 3 Châteaux, 54).

184. Outro Irmào vai tomar banho em eclusa do canal do rio Gier, 
embora bom nadador, aí fica - Um segundo vai tomar banho no Loire e 
aí fica - Um terceiro vai no Ródano e afoga-se do mesmo jeito - Sào reti
rados com esforço para dar-lhes sepultura.

185. Havia dois meses que um Irmào sofria de rouquidão e afonia 
tais que, às vezes, mesmo se esforçando muito, não conseguia fazer-se 
ouvir a três passos de distância. A isso tudo, acrescentava uma gripe que 
o fazia sofrer muito. Tomara diversos remédios, pedilúvios e vesicatórios 
cuja aplicação, às vezes, o fazia desmaiar de dor. O médico queria que os 
tomasse ainda, mas o Irmão se cansou. Esse estado durou até o dia da 
festa da promulgação da bula do dogma da Imaculada Conceição na dioce
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se de Lião, isto é, 25 de fevereiro de 1855. O bom Irmão suplicou então 
à Santíssima Virgem Imaculada lhe restituísse a voz para cantar e fazer 
cantar as crianças alguns cânticos em sua honra. Na mesma ocasião, de 
noite, fez-se uma pequena iluminação; colocou-se uma estátua da Santíssima 
Virgem no pátio da escola. O Irmão prestou-se de boa vontade para tudo 
o que era necessário fazer para arrumá-la e orná-la; ao mesmo tempo reza
va, pedia graça e socorro da melhor maneira que lhe era possível. Melhorou 
então no tocante à palavra, mas não podia ainda cantar. No fim, quando 
tudo estava pronto, dirige com filial confiança estas palavras a Maria: 
"Minha Mãe, restituí-me a voz, quero cantar!" No mesmo instante começa 
cantar com a voz natural, sem se cansar e continuou a fazer isso desde 
então (Narrado por ele mesmo).

186. O Ir. Fauste, falecido no dia da Visitação, 2 de julho de 1855, 
nos dois últimos dias da doença, estava continuamente em delírio, falava 
sempre de coisas edificantes; entoava cânticos bem escolhidos, no fim, 
predisse o dia e a hora de seu enterro na véspera da morte.

187. O Ir. Canut, no leito de morte, perguntou ao confessor, o padre 
De la Lande: "Quantos dias faltam até a festa da Imaculada Conceição?” - 
"Faltam ainda 14 dias”, respondeu o padre. - “Ah! Meu padre”, responde 
o doente, “antes desse tempo, terei visto grandes coisas!" Nove dias depois, 
esse bom Irmão perguntou ainda: “Que dia é hoje?” “E sábado”, disse-lhe 
o padre. “A Santíssima Virgem virá buscar-me", acrescentou o doente. Uma 
hora depois adormeceu pacificamente no Senhor durante a missa da comu
nidade, às 5h45min, 2 de dezembro de 1854.

188. Outro Irmão acometido de ciática, rebelde a todos os remédios 
do médico, no retiro de 1844, em N.I). de 1'Hermitage, fez uma novena 
ao Padre Champagnat e obteve cura súbita e completa.

189. O Irmão achava-se em situação muito crítica e exposto para sua 
virtude e vocação, recitou um Pater e uma Ave ao Padre Champagnat, de 
imediato ficou livre do objeto que era para ele causa de escândalo e 
tentação.

190. O jovem Irmão estava afetado por arrotos ou incômodos esto
macais quase contínuos havia bastante tempo. Receava ser despedido devi
do a isso; andava muito inquieto. Os remédios não traziam melhora algu
ma a seu estado. Um Irmão antigo, que conhecera o Padre Champagnat, 
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o aconselhou a fazer uma novena a esse bom Padre para conseguir a cura. 
O jovem Irmão a fez com muito fervor. Em poucos dias, achou-se curado 
(... Outubro. St P 3 Ch. 44).

191. Um menino entre 9 e 10 anos tinha contraído um mal na perna 
que, havia tempo, o impedia de andar. Foi levado ao túmulo do Padre 
Champagnat, em breve ficou completamente restabelecido (relatado por 
J.M. Granjon ...).

192. O jovem Irmão, que molhava a cama de noite fez, aconselha
do por seu antigo Diretor, uma novena ao Padre Champagnat para ser 
libertado dessa enfermidade. Desde então isso não lhe aconteceu mais (St 
P. 3 Ch. 55).

193 O Ir. Archelaüs, falecido em St. Paul-3-Ch., na sexta-feira do dia 
25 de junho de 1855, festa do Sagrado Coração de Jesus, alguns instantes 
antes de morrer, cantava o Te Deum e o Benedicamus Domino, e repetia 
em voz. alta a Ave-Maria.

194. O Ir.Cloman, falecido em S. Genis-Laval, a 13 de fevereiro de 
1856, depois de ter emitido os votos e recebido o santo Viático, no dia 12, 
não se continha de alegria. Dizia a todos os que o vinham visitá-lo: "Oh! 
Como estou contente de morrer!...Oh! Quão feliz estou de morrer Irmão 
de Maria!” Perseverou nessas santas disposições até o último momento. 
Um jovem postulante de St Genis, testemunha pela primeira vez. de todas 
essas circunstâncias edificantes, estava fora de si; sua mãe, ao ouvi-lo rela
tá-las não conseguia reter as lágrimas.

195. O Ir. Diretor nos escrevia (20 de maio de 1846): “O bom Ir. 
Népomucène faleceu ontem quase repentinamente, sem que tivéssemos a 
consolação de estarmos presentes, nem de lhe trazer algum socorro. No 
domingo, à tarde, dado que fazia bom tempo, e que havia semanas que 
não saíamos, devido às intempéries, fomos dar um passeio. O Irmão veio 
conosco e nos disse, na volta, que não se sentia bem. Jantou um pouco e 
foi deitar. Na manhã seguinte perguntamos se queria tomaralgo. Respondeu 
que se levantaria para comer. Depois do café, o Ir. cozinheiro passou pelo 
dormitório e lhe perguntou se se levantaria. O Irmão abre os olhos, fita- 
o e não responde. Julgando que dormisse, o outro não insistiu mais, foi 
à missa conosco como de costume. De regresso, Ir. cozinheiro volta de 
pressa junto ao doente que ainda dá sinal de vida. Vem em seguida na 
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minha aula para me informar. Corro junto à cama do pobre Irmão, mas 
não vivia mais, foi como se caísse um raio! Em instante fui ter com o padre, 
o médico: era tarde! De minha parte, não sabia mais onde estava! Esse 
caro defunto comungara na véspera conosco. Vimos com pesar que não 
trazia o escapulário (era jovem Irmão). Sua morte, porém, não nos assus
tou. O que aconteceu no dia seguinte, por ocasião do enterro, nos edifi- 
cou de modo singular e muito nos consolou. Não pudemos presenciar sem 
enternecimento a afeição e o apego que os habitantes de S. Agrève teste
munharam nessa triste circunstância aos Irmãos, que apenas estão no local 
há alguns meses. Toda a população, depois de simples aviso do pároco, 
de tarde, no mês de Maria, compareceu ao enterro. Parecia uma procissão 
do Santíssimo Sacramento: as Congregações, os penitentes, o que havia 
de gente importante e notável na localidade estavam presentes: o juiz de 
paz, o notário que, até então, tinham mostrado pouca simpatia pelos Irmãos 
compareceram com suas famílias. As mulheres choravam em desespero. 
Um velho militar, enquanto se fazia o ofertório, aproximou-se do caixão, 
onde o Irmão parecia adormecido, e o beijou afetuosamente como se fosse 
um filho querido. A gente nos teria considerado pouco sensíveis, até está
vamos envergonhados. Veja o que acontece pelo fato de ser religioso! E, 
no entanto, esse jovem Irmão não era conhecido, dado que estava na loca
lidade havia apenas uma quinzena de dias e que estivera doente todo esse 
tempo.” Não é a pessoa, é a profissão do religioso que se honra: não deve
riamos esquecer isso.

196. Aconteceu o mesmo no enterro do Ir. Martin, em Carvin, em 
1846, e no do Ir. Léon, em La Côte St-André, em 1856, quase toda a popu
lação compareceu espontaneamente.

197. LIm rapaz católico fazia todos os dias o trajeto de uma légua 
para chegar à escola dos Irmãos em Londres. Nos dias feriados, acom
panhava um de seus irmãos, mais jovem do que ele, de apenas quinze 
anos, para visitar os doentes no hospital. Ia de leito em leito; dirigia algu
mas palavras de consolação aos que se diziam ser protestantes e pergun
tava aos católicos se havia muito tempo que se tinham confessado. Conforme 
a resposta, se desejassem um confessor, ia logo à procura de um. Deus, 
para recompensá-lo deu-lhe a vocação à vida religiosa. Agora está no novi
ciado de Beaucamps (NorteX julho, 56).

198. Os Irmãos de uma escola tiveram uma pequena rixa. Uma senho
ra foi dizer, alguns dias depois, ao Ir. Diretor da escola vizinha que os
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Irmãos se tinham batido e o fato apareceu no jornal (56).

199. No dia 30 de novembro de 1847, o Gier, ficou cheio além do 
normal. Levou grande parte dos muros da horta. As águas se espalharam 
no pátio, entraram pela porta e janelas do refeitório que dá sobre a área 
frontal. O refeitório estava inundado; o muro da frente, que acompanha 
o rio, foi levado também. As águas impetuosas avolumavam-se, devido à 
chuva torrencial que continuava; já atingiam a altura da ponte. A comu
nidade ficou presa de pânico e se ocupava em retirar as coisas da parte 
do edifício do lado do rio para colocá-las na que dá sobre o rochedo, com 
receio de algum acidente durante a noite, por fim decidiu-se ir à capela 
para rezar. Toda a comunidade congregou-se aí. Fez-se a via-sacra; reci
tou-se o terço e o Miserere mei com o fervor que inspira ordinariamente 
a iminência do perigo. E que surpresa agradável! Que suave emoção todos 
sentiram quando, ao sair da capela, percebeu-se que a chuva cessara, que 
o tempo estava claro e que o rio já baixara sensivelmente! Contudo, visto 
que o refeitório não estava ainda suficientemente seco, a comunidade 
jantou em duas sessões no pequeno refeitório do lado do rochedo. No 
decorrer da noite, todos estavam tranqüilos e os vigilantes não tiveram 
incidente algum a assinalar. Todas essas desgraças, no entanto, são meno
res do que um pecado venial.

200. Quando no mês de junho de 1856, o Ródano rompeu seus diques 
e as águas se espalharam impetuosas sobre a margem esquerda, nos arre
dores de Lião, aconteceu em Chapennes, uma coisa notável: um cachorrinho 
lançou-se de repente sobre o leito do dono, que não ouvia os gritos de 
alarme, (era de noite) e o acordou puxando as cobertas. Oito pessoas 
foram salvas assim pelo instinto do fiel animal.

201. O Irmão chupou uma substância venenosa. De início, não fez 
muito caso. Ao sentir-se mal, foi tomar um chá na enfermaria, sem mani
festar a verdadeira causa de seu mal-estar. Sentiu que piorava. Foi ter com 
o Superior e explicou-lhe o sucedido. Este apressou-se para aplicar os 
remédios em caso semelhante. Era tarde demais. Três horas depois, o pobre 
Irmão estava morto. No que se estiver em perigo de ofender a Deus, de 
perder a vocação, é necessário informar o Superior quanto antes (56).

202. O Ir. Diretor de Marguerites, ao nos anunciar a morte do Ir. 
Daniel, falecido em 30 de março de 1847, nos disse: “Foi a primeira vez 
que vi morrer um Irmãozinho de Maria. Agora, mais do que nunca, estou 
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convencido de que é muito suave morrer como filho de Maria e em sua 
Sociedade, se da forma deste excelente Irmão, a gente se mostrou fiel ao 
Regulamento e aos deveres religiosos. Apesar da violência do mal, sempre 
testemunhou grande prazer em unir-se a nós nos exercícios de piedade. 
Solicitava que os fizéssemos ao pé de seu leito; respondia às orações com 
fervor angélico. Beijava alternadamente o crucifixo e a imagem da Santíssima 
Virgem que guardava perto dele. Deu o último suspiro no momento em 
que eu terminava as orações dos agonizantes. Houve emoção geral entre 
os habitantes quando souberam da doença do Irmão. Foi sobretudo depois 
da morte e no tempo que ficou exposto na sala de sua aula que deram 
provas da afeição, da estima e do apego que tinham por ele. Os funerais 
foram realizados com solenidade e extraordinário concurso de gente, isso 
sem que eu tivesse feito algo para que acontecesse. As autoridades, as 
pessoas notáveis da localidade deram o exemplo. A multidão acudiu em 
peso junto a esse bom Irmão que, até depois da morte, conservara seu 
amável sorriso. O pároco, não contente em proclamar alto e bom som a 
santidade do caro defunto, quis que o pregador da quaresma fizesse, sobre 
o mesmo assunto, uma pregação para toda a assistência, primeiro do alto 
do púlpito, depois na missa solene do enterro e, por fim, no cemitério. As 
lágrimas do auditório foram abundantes; as dos 23 Irmãos presentes não 
foram menos...Oh! como tudo isso é consolador e fornece ânimo para 
marchar nos traços deste santo religioso!”

203. O Ir. Finien, falecido em St. Paul-Trois-Châteaux, na sexta-feira 
santa de 1847, foi, diz o Diretor da casa, de resignação perfeita, piedade 
admirável e confiança sem limites na misericórdia do Senhor durante a 
enfermidade. Temia, no entanto, o purgatório. Certo dia, eu procurava 
animá-lo. Dizia-lhe que os sofrimentos que padecia substituiríam aqueles 
desse lugar de purificação. Respondeu-me: “S. Luís de Gonzaga era mais 
santo que eu, contudo, passou por aí. Rogo-lhe que reze muito por mim 
nos sete ou oito dias depois de minha morte.” Todos os Irmàos, teste
munhas de tanta serenidade e confiança, invejavam sua sorte e diziam que 
bastava ver esse jovem Irmào para estar convencido de que é bom morrer 
quando se é Irmàozinho de Maria.

204. O jovem Irmão Théogone, aos 17 anos de idade, voltou doen
te da escola onde os Irmãos estavam contentes com ele. Certa vez, ficou 
três horas com a mãe e a tia na sala de visitas sem levantar os olhos para 
olhá-las. O fato as admirou muito, como afirmaram depois a outro Irmào. 
Esse bom Irmão, na doença, tinha continuamente nos lábios palavras de 
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contentamento e de satisfação a respeito do que lhe era necessário ou se 
lhe desse de qualquer maneira que fosse. “Oh! Gostaria ir-me com ele e 
como ele!” Diziam os demais jovens Irmãos ao vê-lo. Comungava regu
larmente todas as semanas. Edificava a todos pela piedade, paciência e 
resignação. Desejava muito ligar-se ao Instituto antes de morrer. Essa graça 
lhe foi concedida no dia da Ascensão, depois de receber o santo Viático. 
Faleceu a 26 de maio de 1857, igual ao filho que adormece no colo da 
mãe. Seu rosto, após a morte, transpirava paz, inocência e felicidade.

205. Outro jovem Irmão nos escrevia em outubro de 1857: “Nossa 
casa está sofrendo reparos. Há alguns dias, a escada foi retirada, o que foi 
feito de noite. No dia seguinte, saí como de costume, depois de me reco
mendar ao Anjo da Guarda sem prever de modo algum o que me acon
teceria. Procurei ir de pressa ao local das orações porque estava um pouco 
atrasado. Não via nada. Ia em frente sem dar atenção à escada que não 
existia mais. Caí sobre o lado direito de uma altura de quatro metros mais 
ou menos. Deveria ter-me quebrado, mas não sofri absolutamente nada. 
E, quando o Diretor acudiu assustado com o barulho de minha queda, eu 
já chegara ao lugar da meditação à hora de costume. Agradecí muito a 
meu Anjo da guarda.”

206. Outro Irmão foi enviado para ajudar o Ir.Urbain em sua última 
doença, em St. Bauzille, nos escrevia: "Agradeço-lhe por ter-me escolhi
do para servir a um santo religioso, malgrado minha indignidade, de 
preferência a tantos outros que se desincumbiriam melhor do que eu. 
Como foi belo o espetáculo, no dia em que recebeu a santa Comunhão! 
Seu rosto resplandecia, toda sua face transpirava o amor de Deus, a sere
nidade dos santos.” (56).

207. O Ir. Ignatius, no momento da morte, disse ao Ir. Césaire, Diretor 
em Hautefort: “Quando estiver junto ao Padre Champagnat. lhe enviarei 
postulantes.” No dia seguinte de sua morte, quatro se apresentaram: dois 
em pessoa e dois por carta (61).

208. O médico da Casa-Mãe (St Genis-Laval), Sr. Bonnefoi, homem 
muito religioso, ao visitar dois Irmãos doentes, deitados um ao lado do 
outro, no dormitório da enfermaria, disse-lhes que se preparassem quan
to antes para receberem os sacramentos dos moribundos. Essa notícia fez 
sobre eles impressão de felicidade. Pouco depois, o mais idoso e alto( Ir. Autal) 
disse ao mais jovem (Ir. François-Xavier): “Meu Irmão, partiremos juntos 
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os dois.” - “A propósito”, diz este ao enfermeiro, “o Ir. Autal tem pernas 
muito longas, nâo poderei acompanhá-lo” (Como se fosse o caso de ir a 
passeio). Algumas horas depois, fui vê-los. Solicitaram para emitir os votos 
antes de morrer (11 junho 1860). De fato eles os emitiram juntos, antes de 
serem administrados(18 junho). O Ir. François-Xavier com apenas 15 anos 
e meio, emitiu voto de obediência e o Ir. Autal, com 18 anos, tendo já 
emitido esse voto, completou os demais. Ah! Como estavam contentes!...

209. O Irmão sofria de afonia que o cansava muito e o impedia de 
cumprir suas funções. Fez novena ao Padre Champagnat. A voz foi-lhe 
devolvida (59).

210. O Irmão dizia que, depois que ingressou na Sociedade, foi ataca
do por diversas tentações, mas que sempre saíra vencedor pela abertura 
de coração ao Superior, pela docilidade a seus conselhos, pela devoção a 
Jesus, Maria e José de quem recebera grandes favores. Esse bom Irmão 
também tinha confiança muito filial no Fundador e em todos os Irmãos 
do Instituto que gozam a glória do céu. - “Fiz também a mesma expe
riência”, acrescentava outro Irmão, “e sempre me saí bem.” (59).

211. O Ir. Pérégrinus, Antoine Briallon de nascimento, de Marlhes 
(Loire), falecido em Nantua, em novembro de 1857, aos 18 anos de idade, 
acamou-se na segunda-feira de manhã. Ao meio-dia entrou em delírio; 
continuou assim até quinta-feira, quando teve alguns momentos de luci
dez. O Irmão que cuidava dele aproveitou para lhe falar da gravidade de 
seu mal; perguntou-lhe se desejava confessar-se. O bom Irmão respondeu, 
mais ou menos como o Ir. Jérôme, em caso semelhante: “Confessei-me no 
sábado passado, comunguei no domingo, não sinto na consciência nada 
que me pese.” Em seguida, recaiu no delírio e morreu depois de curta e 
suave agonia. Quando os alunos de sua aula souberam da morte, puse
ram-se a chorar como se tivessem perdido o pai. Oito padres estiveram 
na enterro, o que foi grande conforto para os Irmãos. Esse caro defunto 
viveu apenas três anos em comunidade (narrado pelo Ir. Boniface, teste
munha ocular, que servia ao enfermo).

212. Outro Irmão, em Charlieu, sob a direção do bom Ir. Ignace, 
tinha enorme quisto em cada joelho. Consultaram-se vários médicos: todos 
declararam que era indispensável operar para retirar os quistos. O Ir. Ignace, 
então, coloca cabelos do Padre Champagnat sobre cada quisto, faz com 
esse Irmão uma novena e, no fim de quinze dias, os quistos desaparecem.
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(Esse fato foi narrado pelo Ir. Modeste, a 12 de agosto de 1869, em N.D. 
de l'Hermitage).

213- O menino tinha de 8 para 9 anos, filho de rico negociante de 
Rive de Gier. Frequentou algum tempo a escola dos Irmãos e caiu doen
te. A mãe estava muito aflita. O menino, pelo contrário, parecia contente 
e alegre. Dizia à mãe: “Espero estar no céu em breve!” - “Por que você diz 
isso?” perguntou-lhe a mãe. “Espero que você ficará bom.” Outra vez disse: 
“Por que, mãe, a senhora se aflige tanto? Se me amasse, deveria estar muito 
contente ao ver-me ir para o céu.” O padre que o visitava achou que essa 
admirável criança podia fazer a primeira Comunhão e lhe comunicou o 
fato. Que felicidade! Lágrimas de contentamento brotaram nos olhos do 
menino, seu coração inocente dilatou-se em transportes de amor e de 
reconhecimento. Disse à mãe que colocasse tudo em ordem e bem 
limpinho na casa porque o bom Deus iria passar. Acrescentou que queria 
levantar-se para receber N.S. com maior respeito. A boa mãe, de início, 
opôs alguma dificuldade, afinal cedeu a suas instâncias. Vestiu-o; colocou- 
o numa cadeira perto da mesa preparada para essa ocasião. Depois de ter 
comungado, permaneceu muito tempo como que absorto em Deus. Quando 
a mãe lhe disse que era necessário tornar a deitar-se, disse: “Isso não é 
necessário, prefiro permanecer na cadeira; amanhã não sofrerei mais; esta
rei no céu.” Com efeito, no dia seguinte, estando ainda na cadeira, ador
meceu no Senhor. No rosto estampava-se o sinal do predestinado. No que 
se soube de sua morte todos acorreram para vê-lo. O Ir. Diretor, octoge
nário, compareceu com seus Irmãos. Olhavam esse menino com ternura 
e lhe beijavam as mãos. Os funerais foram feitos com grande concurso de 
fiéis. Todos os alunos das escolas compareceram também (relatado pelo 
Ir....).

214. O menininho, a quem a boa mãe recomendava de não sair de 
casa em sua ausência, pedia-lhe um livro em cujacapa havia a imagem de 
Maria concebida sem pecado. Depois que foi atendido, ficava tranquilo, 
com os olhos fixos sobre essa imagem, até ao regresso da mãe, quando 
ela saía. Essa piedosa criança, depois de ter frequentado certo tempo a 
escola dos Irmãos, em Pélussin, sua paróquia, veio a N. D. de l'Hermitage, 
onde revestiu o hábito religioso; sempre se fez notar pela prática de todas 
as virtudes de seu estado (Ir.Béatrix, relatado pelo Ir.Modeste, 1870).

215. O Padre Champagnat nunca conduziu os Irmãos de l'Hermitage 
a Valfleury (igreja dedicada à Santíssima Virgem, lugar célebre de pere
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grinações). Nunca deixou que os Irmãos fôssemos aí em comunidade. 
Quando éramos apenas meia dúzia em La Valia, conduziu-nos uma vez 
para o alio da montanha vizinha e nos deu leite para beber. Quando apenas 
éramos perto de uma vintena, em ITIermitage, nos conduziu duas ou três 
vezes ao monte Pilat. Em seguida, os passeios das férias, depois do reti
ro, limitaram-se a La Valia, onde a comunidade ia cantar a Salve Regina, 
na igreja, com permissão do pároco. Depois de sua morte, não me recor
do ter concedido um feriado geral. E raramente que permito fazer pere
grinações especiais: o lugar de devoção e de peregrinação do religioso é 
seu convento e oratório.

216. O Ir. (Appollinaire) estava prestes a partir no trem que sofreu 
o terrível desastre de março de 1846, entre Givors e Lião, em que pere
ceram tantas pessoas, quando o Superior recebeu carta que obrigou a esse 
Irmão ir alhures para missão urgente. Esse mesmo Irmão, ao viajar no trem 
Lião-Paris, encontrou-se com militares que iam à capital. Disse-lhes que 
conhecia muito bem Paris e que poderia servir de guia, mas não teria o 
prazer de acompanhá-los até lá, porque deveria parar em Chagny para 
visitar Santenay. Pouco depois, o pobre Irmão sentiu necessidade de parar 
numa pequena estação. Sai do vagão para fazer o que necessitava, mas 
enquanto isso o apito fez-se ouvir; não pôde mais subir na composição. 
Dirige-se ao chefe da estação, que lhe concede permissão de tomar o trem 
seguinte com a mesma passagem e, assim, chega a Chagny. Nessa estação, 
vê um policial segurando um chapéu de Irmão ao alto para se fazer notar. 
Devolve-o ao Irmão juntamente com a maleta que tinha deixado e que um 
dos soldados com quem conversara entregara ao policial, recomendando- 
lhe que guardasse tudo. Com que alegria e reconhecimento, esse Irmão 
não os recebeu? Não é o caso de bendizer a divina Providência?

217. O Ir. Luís Maria escrevia-me de Roma, a 20 de maio de 1858: 
“O bom Ir. Rainier faleceu, depois de seis meses de dores atrozes, supor
tadas com a paciência que não foi desmentida um instante sequer. Nunca 
vi rosto tão belo, sorriso tão gracioso como o rosto e o sorriso deste bom 
Irmão nas 24 horas que seguiram sua morte. Todos acorriam ã enferma
ria para vê-lo e admirá-lo.”

218. Certo Diretor tinha um Irmão que lhe dava muitos motivos de 
inquietação pelo procedimento irregular e ditos indiscretos. Fez uma nove
na ao Padre Champagnat às intenções desse súdito. De repente o Irmão 
mudou completamente de conduta e assumiu com seriedade suas
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obrigações.

219. O bom Ir. Thérèse, partiu de S. Paul-3-Châteaux para as missões 
da Oceania, em 11 de outubro de 1859- Disse-me no dia da partida que, 
desde sua entrada no noviciado de Ia Bégude, tivera o desejo de consa
grar-se a essas missões, de que lhe tinham falado. No dia em que tomou 
o hábito, teve a esperança que Santa Teresa, cujo nome lhe fora dado, lhe 
obteria o favor de ser enviado. Algum tempo depois, a febre conduziu 
esse Irmão à beira do túmulo. Por ocasião do retiro dos Irmãos em la 
Bégude. fui visitá-lo na enfermaria; achei-o sem conhecimento e no momen
to em que lhe davam a bênção que, acreditei, seria a última. O Senhor, 
porém, dispôs de outra maneira, restabeleceu-se em pouco tempo. Era 
modelo de piedade, de docilidade e de dedicação. Foi designado suces
sivamente para os trabalhos manuais, o primeiro curso, os estudos e a 
vigilância, a cozinha etc... Em toda parte, mostrou-se ativo, inteligente, 
excelente religioso, bom companheiro, piedoso, regular. Escrevera-me no 
decorrer do ano para expressar o desejo que tinha, havia tempo, de ir para 
as missões da Oceania. O Irmão Thérèse participava do retiro dos Irmãos 
em S. Paul-3-Châteaux. Deveria ter uma partida de missionários pouco 
depois. Os Padres Maristas nos tinham pedido um Irmão, então, o conser
vei na casa de noviciado. Foi no domingo. 9 de outubro, que lhe anun
ciei que fora escolhido para fazer parte do grupo. Na alegria imensa da 
admiração que essa notícia lhe causou, não podia acreditar, e não a tomou 
a sério senão quando, no dia seguinte, o chamei a meu gabinete. Os prepa
rativos foram feitos com rapidez. Fazia 5 anos que não via o pai. Contentou- 
se em escrever-lhe carta de despedida e insistia para que conduzisse ao 
noviciado outro irmão seu que desejava juntar-se com aquele que já esta
va aí. A partir de então, notou-se nele alegria extraordinária. “Parece-me”, 
dizia, "que apenas vou para um lugar qualquer.” Os Irmãos da Escola espe
cial perceberam irradiação no aspecto de seu rosto, quando foi despedir- 
se deles, antes de partir. Diversos Irmãos vieram nessa ocasião testemu
nhar o desejo de ir também para a Oceania.

220. O jovem Irmão tinha costume de agarrar e puxar os colegas, 
contrariamente ao Regulamento, apesar das observações do Ir. Diretor. 
Isso não terminou bem. Um dia em que perturbava outro Irmão de mais 
idade, este o repeliu com força; o pobre rapaz caiu no chão e quebrou a 
perna. Ambos ficaram desolados. Reconheceu-se a justiça de Deus nesse 
castigo exemplar (59).
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221. Outro jovem Irmão escrevia: “Invoquei o Padre Champagnat nas 
tentações, com isso me achei melhor.” (59).

222. LJm menino, depois de ter feito a primeira Comunhão, deseja
va tanto receber N.S.J.C. que pediu com instância o favor de comungar 
todos os domingos. Por seu bom procedimento, vida exemplar e devoção 
ardorosa, mereceu que lhe fosse concedido. Certo dia, foi convidado para 
uma festa de casamento. Consultou o confessor para saber se podia acei
tar. Este lhe respondeu que podia, contanto que se portasse bem, mas que 
haveria perigo e seria melhor abster-se. O menino tomou logo sua reso
lução. A mãe queria que ele a acompanhasse à festa, mas o pequeno se 
escusou, conforme o conselho que lhe fora dado. A mãe, então, o condu
ziu ao padre que fora consultado, afim de induzi-lo a que o menino condes- 
cendesse a seu desejo. O padre apenas repetiu à mãe o que dissera ao 
filho, que persistiu sempre em sua resolução e ficou tranquilo. - Quando 
as pessoas regressaram da festa, lhe disseram que tinham comido e bebi
do muito bem, que se tinham divertido etc: “Quanto a mim'', respondeu 
o menino, “não bebi nem comi como vocês, não me diverti tanto, mas 
estou mais contente do que se tivesse ido.” - O bom Deus recompensou 
procedimento tão edificante e generoso de menino ainda tão novo, dando- 
lhe a vocação para a vida religiosa. Tinha apenas 13 anos quando ingres
sou no noviciado de St. Paul-3-Châteaux, onde a piedade, os talentos e 
felizes disposições se desenvolveram sempre mais. Por ser pequeno e 
jovem demais para ser enviado a uma escola, depois do noviciado, foi 
indicado sineiro e sacristão, duas funções cobiçadas. O Ir. Diretor não 
queria que apenas um fosse encarregado de ambas. Solicitou ao jovem 
Irmão qual das duas preferia: “A de sacristão”, respondeu, “porque esta
rei com maior frequência com N.S. na capela.” O Ir. Diretor ficou encan
tado com a resposta. Deixou-lhe a função de sacristão. O Jovem Irmão 
desincumbiu-se do encargo sempre com piedade, modéstia, candura e 
exatidão admiráveis. Era visto, nos tempos livres, esfregar os candelabros, 
arrumar, limpar, pôr em ordem tudo o que lhe era confiado. Durante algum 
tempo, foi sacristão único, assim mesmo atendia a tudo, ocupava-se de 
tudo e tudo estava sempre pronto. Era-lhe concedido auxiliar por ocasião 
das grandes festas para a ornamentação do altar (Ir. Bénildus). O que 
precede foi relatado ao Superior dos Irmãos pelo padre, testemunha das 
ações do menino quando em casa e testemunha das ações do sacristão, 
na casa de noviciado.

223- Certo Irmão andava tão aborrecido que não sabia o que fazer, 
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estava resolvido ir aos últimos extremos. Lembrou-se do Padre Champagnat, 
das palavras de ânimo que lhe tinha dirigido outrora e sentiu-se logo muito 
calmo; recuperou a paz da alma. - Outro Irmào estava também muito 
aborrecido, foi rezar no túmulo do Padre Champagnat, que fora seu confes
sor na juventude e lhe dera o livro "Pense bem nisso’’, e sentiu subita
mente grande consolação (58).

224. Havia algum tempo que um menino da paróquia de Doizieu, 
atingido de epilepsia, sofria ataques todas as semanas. A mãe, desolada, 
o conduziu a La Valia; pediu ao Ir. Diretor que desse algum remédio ao 
pobre pequeno. O irmão respondeu-lhe que nada podia fazer; que os 
remédios da terra, ordinariamente, nada ajudavam contra essa enfermida
de. Seria melhor recorrer ao céu. Se ela quisesse, levaria o doente ao quar
to que o Padre Champagnat ocupara na casa, rezaria com ele; suplicaria 
ao bom Padre que tanto amava as crianças. A mãe consentiu cheia de espe
rança. O Irmào foi com o menino recitar uma Ave-Maria e o Lembrai-vos 
no quarto venerado. Coisa maravilhosa! O menino nào sofreu mais ataques 
e já sào três meses que isso aconteceu (21 agosto 1859).

225. Um Irmào fortemente tentado contra a vocação dirige-se ao 
Padre Champagnat, sai consolado e fortificado.

226. A mãe de um Irmào o fez chegar perto do leito, quando ainda 
era pequeno e lhe disse; “Meu filho, vou morrer; em breve não terás mais 
mãe na terra, mas a Santíssima Virgem será tua mãe. Pega este livrinho 
(era a Imitação da Santíssima Virgem); procura recitar todos os dias o 
terço.’’ O menino fez assim. Muito jovem ainda ingressou no Instituto (rela
tado por ele próprio, cm 1858, em S.Paul-3-Châteaux).

227. O jovem Irmào (x) sofria nos olhos incômodo tào intenso que 
nào podia, de forma alguma, suportar a luz. As vistas estavam vermelhas e 
disseminadas de ulcerações; o rosto estava inflamado e coberto de borbu
lhas. Esse bom jovem Irmào, contudo, sofria com paciência e resignação 
admiráveis, perfeitamente submisso à vontade de Deus, enquanto aprou- 
vesse deixá-lo nesse estado. Aceitava com alegria até, se isso contribuísse 
para glória divina. Os olhos estavam continuamente vendados, sempre muito 
doloridos até que na noite de sexta-feira para o sábado, na vigília de Pentecostes, 
esse jovem Irmào, que tinha sido sempre edificante durante o noviciado, 
viu em sonho a Santíssima Virgem, segurando o Santo Menino Jesus nos 
braços, à cabeceira da cama. Ela tinha o terço dependurado ao pescoço. O 
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Menino lançava olhares sobre esse Irmão e sobre todo o dormitório da enfer
maria com expressão de alegria e satisfação. Ria, disse-me. Então o jovem 
Irmão estendeu a mão em direção do Divino Infante, como para tocá-lo, 
mas ele se retirou de maneira que seu braço não podia atingi-lo. Isso durou 
perto de um quarto de hora. Depois, o jovem Irmão se acordou; abriu o 
olho direito; ficou espantado ao ver claramente e nào sentir mais dor algu
ma. Ele mesmo me contou isso com o duplo sentimento de alegria e gratidão, 
quando fui visitá-lo. Reconhecí com admiração que seu olho estava claro e 
limpo como em estado natural. Bendisse o Senhor e a divina Mãe, conven
cido de que restabelecimento tão súbito era algo prodigioso. O bom Irmão 
me repetiu diversas vezes (+ vezes) que os instantes que passara junto com 
o Menino Jesus e sua Mãe eram os mais belos e os mais felizes da vida (Ir. 
Athanase, em S. Genis-Laval, 26 maio 1860). (x) Claude Nicolas, de S. Pierre 
du Champs, entrado em 12 de junho de 1856).

228. O Ir. Lucius estava gravemente doente em N.D. de 1'Hermitage 
(agosto 1859). O ventre estava inflado; disenteria pertinaz o enfraquece
ra extremamente, quase nem podia mais mexer-se; falava com dificulda
de. Testemunhou o desejo de ser administrado; recebeu os últimos sacra
mentos com piedade angélica. E, coisa admirável, respondia ãs orações e 
recitou o Confiteor como se estivesse em plena saúde. Depois disso, sentiu 
melhora que se prolongou até o dia seguinte. Fui visitá-lo. Disse-me com 
emoção: ‘Oh! Como teria querido morrer ontem, depois de ter recebido 
Nosso Senhor. " - “Você se sentia bem com ele, nào é?” respondi-lhe. - 
“Minha cela agora é mais agradável, e me comprazo mais nela depois que 
ele veio.” Na quinta-feira seguinte, esse bom Irmão disse à pessoa que o 
servia: “Chegue perto de mim, depois que tiver comungado, a fim de que 
tenha a felicidade de adorar J.C. em você.” Ao vê-la entrar, juntou as màos 
e, profundamente recolhido, fez os atos que lhe inspiravam seu fervor. 
Disse-me que contou as comunhões que nào tinha feito, devido à doença, 
mas que se lhe fosse restituída a saúde, procuraria substituí-las todas. 
Alguns instantes antes da morte, vieram chamar-me. Estava calmo, mas 
percebi que seu fim estava próximo; sugeri-lhe algumas jaculatórias. Os 
Irmãos que estavam perto dele prodigalizavam-lhe cuidados. Ao vê-lo 
naquele estado, diziam admirados: “Oh! Como é bom morrer Irmão.” Fez- 
se a encomendação da alma e ele adormeceu pacificamente no Senhor, 
no sábado, dia 27 de agosto. Ao contemplá-lo, dir-se-ia que era apenas 
um religioso adormecido.

229. O jovem Ir. Arcontius, noviço, falecido em N.D. de S. Genis-
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Lavai, parecia tão belo, depois da morte, que os demais noviços ansiavam 
ir contemplá-lo. Foi anjo de piedade em vida. Durante a longa doença deu 
constantemente exemplo de todas as virtudes: feliz vida! feliz morte!

230. O Ir.Isidore (Alexandre Rivat). Diretor em Lens (Passo de Calais), 
ao ver-se perto da morte, solicitou três coisas aos Irmãos: a primeira, perdo
ar-lhes todos os dissabores e todos os desentendimentos que pudesse ter 
causado; a segunda: prometer-lhe de perseverar na vocação e ser fiéis, 
não importa o que aconteça ou quanto custe; a terceira: de rezar muito 
por ele depois da morte. Em seguida, os abraçou, como para dizer-lhes 
adeus. Foi sentimento de afeição tão terno que lhes calou fundo no coração 
(10 janeiro 1860). Morreu quatro dias após, no sábado dia 14. No domin
go, o corpo ficou exposto em sala de aula. Quase todos os habitantes de 
Lens vieram rezar e chorar junto dele. Todos ficavam emocionados e enter
necidos ao ver esse bom Irmão que parecia sorrir-lhes ainda depois de 
morto. Com efeito, tinha aspecto tão gracioso e contente que o pároco e 
outras pessoas diziam que sua entrada no céu estava pintada no rosto. 
Todas as pessoas importantes da cidade assistiram aos funerais. O prefei
to, à frente do conselho municipal, os alunos dos Irmãos, os habitantes 
da localidade e os Irmãos das escolas vizinhas. O pároco proferiu oração 
fúnebre tão patética que fez derramar lágrimas a todos os assistentes. Esse 
bom Irmão foi intimado no cemitério, em lugar separado, que de ora em 
diante está reservado aos Irmãos que morrerem em Lens. - Eis o que acon
tece depois da morte de um bom Irmão, a um pobre religioso, que apenas 
tem sua vocação, a piedade, o Regulamento, a caridade e os talentos, exer
cidos na obscuridade de escola primária, sem procurar aparecer por fora. 
Contudo, o Ir. Isidore, nos três meses que dirigiu a escola de Lens (outu
bro, novembro, dezembro 1859), conquistou a estima e a simpatia das 
autoridades e da população. Todos faziam-se idéia elevada de sua capa
cidade e de seu mérito.

231. Dois Irmãos em viagem, acharam-se junto a um rio largo e 
profundo, ao cair da noite. Não havia aí nem pinguela nem ponte. Foi- 
lhes dito que deveríam regressar uma légua para achar uma. Ficaram inquie
tos, indecisos; nào sabiam que solução achar, quando perceberam do outro 
lado do rio, na estrada, um homem que conduzia uma carroça puxada por 
bois. Pediram-lhe para fazê-los cruzar o rio montados na carroça. O homem 
não teve dúvidas em atendê-los, assim prosseguiram alegres seu caminho. 
Quanta atenção da Providência! (Irs. Francisco e Marcelino regressando 
de Charlieu, 1840).
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232. O Padre Galabert, Assuncionista de Nímes, era capelão das Irmãs 
do Bom Pastor, em Roma, em minha estada nessa cidade. íntimo do Padre 
Nicollet, Marista, vinha visitar-nos vez que outra no palácio Valentini. 
Regressei de Roma com ele até Marselha. Pedi-lhe para ficarmos juntos na 
mesma cabina durante a viagem, o que aceitou de boa vontade. Sabia o 
italiano muito bem, estava a par dos assuntos de alfândega, o jeito de tratar 
com os funcionários e os carregadores; acredito que me fez poupar dinhei
ro. Guardo uma lembrança muito afetuosa e grata dele. Em Marselha encon
tramos seu Superior, o Padre d'Alzon que, pela estatura, porte, aspecto e 
conversa lembra o Padre Champagnat.

233- Em 15 de setembro de 1864, oitava da Natividade da Santíssima 
Virgem, os jovens Irmãos e os postulantes da Casa-Mãe, estavam em férias. 
No retiro em N.D. de 1'Hermitage, estava eu do lado do cemitério, quan
do vi chegar até mim um postulante baixinho, que tinha na mão uma bela 
pêra “Bom Chrétien”, bem madura e parecia deliciosa: “Apenas sobrava 
essa pêra na árvore”, disse-me ao abordar-me. “Colhi-a e a trouxe para o 
senhor.” - “Está bem, meu filho”, respondi-lhe, pegando-a. “Agradeço-lhe”. 
Fiquei encantado pela candura, simplicidade e mortificação desse rapa
zinho. Estava sozinho; teria podido comer a pêra sem que ninguém o visse; 
escutou a voz da graça e da consciência; obedeceu ao Regulamento. De 
minha parte, entreguei a fruta a um jovem Irmão que estava por lá, dizen
do-lhe que a levasse à cozinha. Pouco depois, fui lá; vi a pêra sobre a 
mesa; disse ao cozinheiro a deixasse aí até depois da refeição. Diversos 
jovens Irmãos estavam então empregados na cozinha; a bela pêra podia 
tentá-los; era uma prova. No dia seguinte, antes do café, perguntei ao Ir. 
cozinheiro o que sucedeu com ela. Acabo de retirá-la, respondeu-me. 
Ninguém tocou nela. - Esta história lembra o cacho de uvas que foi leva
do a São Macário de Alexandria, que o desejava e que, no entanto, o fez. 
levar a outro Irmão que, por mortificação o levou a outro e assim, em 
seguida, de maneira que o cacho fez. a volta a todas as celas e regressou 
a São Macário que, admirado da virtude e solidariedade dos solitários, não 
quis também comê-lo (Vida dos Padres; L. 3, Cap 11, T.2).

234. Enquanto o Padre Champagnat realizava com os Irmãos a últi
ma construção, que termina o retângulo do pátio São José, ao norte, dois 
jovens noviços trabalhavam em baixo, no momento em que se fazia subir 
pela torre uma enorme pedra, colocada sobre uma tábua, amarrada por 
uma corda. De repente, a tábua resvalou e a enorme pedra cai no chão 
no mesmo lugar onde trabalhavam os dois imprudentes. Coisa maravi- 
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Ihosa, porém, caiu no meio deles sem lhes fazer mal algum. Foi um deles, 
Ir. Didyme, que me relatou o fato.

235. O jovem Irmão estava gravemente enfermo na Casa-Mãe de St 
Genis-Laval. Pergunta-se: “Deseja confessar-se?" - “Há apenas oito dias que 
me confessei’’, respondeu; “desde então sempre permanecí no leito, não 
fiz mal algum.” - Outro Irmão mais antigo estava também muito doente; 
interrogado se desejava o confessor, respondeu: “Nada tenho que me inco
mode.” Isso recorda o bom Ir. Jérôme no hospital de S. Chamond. Feliz 
aquele cuja consciência está pura, tranquila no momento supremo.

236. Na ocasião em que fiz, pela primeira vez, o trajeto de La Louvesc 
a St. Félicien, sem conhecer bem o caminho e a distância, deu-se este fato. 
De início, caminhava com belo tempo; era depois do meio-dia. Recitava 
o ofício, quando vi uma nuvem avançando no horizonte; achava-me então 
em área desabitada, em meio de montanhas e bosques. Encontro-me com 
um homem. - “ Haverá alguma casa ao longo do caminho?" pergunto-lhe. 
- “Não, não há nenhuma", me responde. A nuvem engrossa e avança 
sempre; minha inquietação aumenta. Rogo à Santíssima Virgem para que 
me conceda uma casa para me abrigar. O trovão já se faz ouvir, a chuva 
começa a cair. Olho e percebo uma casa, a pouca distância no lado infe
rior do caminho. Corro para lá. Apenas chegado à porta, um trovão espan
toso estronda, acompanhado de saraivada espessa que, em pouco tempo, 
branqueou toda a região. Achei aí boa hospitalidade. Acenderam o fogo 
para secar-me e quando, perto de uma hora depois, quis prosseguir camin
ho, a dona da casa me emprestou um guarda-chuva, em caso de necessi
dade, dizendo-me o deixasse cm St. Félicien, na casa dos Irmãos da qual 
ainda estava longe uma hora e onde cheguei ao cair da noite. O Ir. Callixte, 
então Diretor em St Julien Molle Sabate, tinha-me conduzido de manhã a 
cavalo até a La Louvesc.

237. Um menino de 5 a 6 anos, deitado sobre o feno, levantou-se 
para alguma necessidade. Foi à escada que desce ate a estrebaria, mas 
com o primeiro degrau muito baixo. Não enxergava nada, avança rápido, 
cai desse degrau e rola até ao chão sobre os demais degraus da escada, 
feita de pedras brutas bastante mal dispostas. Deveria ter-se machucado, 
quebrado e mesmo matar-se com essa queda. Não lhe aconteceu nada de 
mal; foi como se caísse sobre um colchão ou algodão. Subiu de novo muito 
tranquilo até ao paiol para tornar a deitar-se; dormiu sossegado o restan
te da noite. Tinha um pé machucado, mas não se agravou com o aciden
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te. Esse menino nunca duvidou que foi uma proteção visível de seu Anjo 
da Guarda que o transportou nos braços, com receio de que o pé se feris
se ao encontro das pedras (S1 90, 18.19).

238. Ainda tenra criança, tinha dor no pé e dormia no paiol. Levantgya- 
me de noite para alguma necessidade e me dirigia à escada de pedra por 
onde se desce à estrebaria, mas faltava um degrau superior. Faço um passo 
em falso, caio na escada e rolo pelos degraus até ao fundo. Poderia desan- 
car-me, quebrar os membros, não tive sequer um arranhão, uma contusão, 
como se tivesse rodopiado sobre algodão. Atribuo isso a meu bom Anjo 
da Guarda. Eles vos carregarão em suas mãos (SI 90, Vide 146).

239. O Ir. Hymère, diretor em Solliès-Pont (Var), em 1869, foi atin
gido porafeção pulmonar que fez progressos tais que, humanamente falan
do, tinha-se perdido toda esperança de cura. O Ir. Assistente da Província 
de St. Paul-3-Châteaux, que fazia questão de conservar esse Irmão, por 
suas excelentes qualidades, pediu que se fizessem orações por ele. Escreveu- 
me para me convidar a rezar, que a comunidade fizesse o mesmo a favor 
do doente que, de seu lado, desejava e pedia a cura. Foi ao Padre Champagnat 
que nos dirigimos; dele esperavamos a cura e, por sua mediação, a conse
guimos. O doente prometeu, com a permissão dos Superiores ir, em caso 
de restabelecimento, em peregrinação ao túmulo do Padre Champagnat. 
Enviou-me carta, com a súplica que lhe dirigia, rogando-me de colocá-la 
sobre o túmulo. Foi o que fiz. Contudo, ao saber que o estado do bom 
Irmão, embora um pouco melhor, causava ainda sérias preocupações, pros
seguimos as orações quando, algum tempo depois, vieram dizer-me: “Há 
um Irmão do sul na capela.” Pensava em nosso doente; ei-lo que entra em 
meu gabinete! Com que alegria e agradável surpresa o abracei!... Em segui
da foi ao túmulo do Padre Champagnat para agradecer-lhe; retirou a súpli
ca que ainda estava lá. Depois, visitou detalhadamente a casa, as relíquias 
do Padre Champagnat, em 1'Hermitage e em La Valia; comungou, edificou 
e alegrou a todos os Irmãos nos dias em que permaneceu entre nós. Foi 
colocar-se nas mãos dos Superiores para fazer o que julgassem por bem. 
Apenas restava-lhe um pouco de fraqueza.

240. No tempo em que o Ir. Dorothé,J. Villclonge, estava trabalhando 
em La Valia, primeiramente em uma casa, depois na canônica onde seu 
irmão aprendia o latim, eu ficava simplesmente edificado, embora meni
no de 9 a 11 anos, pela maneira como fazia o sinal da cruz e pela sua 
atitude modesta e recolhida na igreja. - Não apenas não volvia a cabeça, 
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mas não me recordo de tê-lo visto erguer os olhos; mantinha-se de joe
lhos, imóvel, olhos baixos ou fixos no livro, perante o altar e o santo taber- 
náculo. Quando, mais tarde, cuidava dos animais em N. D. de iHermitage, 
como tivesse ouvido dizer que os que não podem assistir ao ofício o subs
tituíssem por 72 Pater e Ave, em honra dos 72 anos de vida da Santíssima 
Virgem, colocava no bolso, de manhã, 72 pedrinhas. A cada Pater e Ave 
que recitava, no decorrer do dia, tirava uma até que tivesse completado 
o número de Pater e Ave, isto é, que não havia mais pedrinhas no bolso. 
- Esse bom Irmão realizava os trabalhos mais humildes: cuidar da estre
baria, da granja, limpar o pátio, os sanitários etc. E, em suas ocupações, 
conservava-se sempre modesto, silencioso, recolhido. Não acredito que se 
lhe tenha feito reprimendas a esse respeito. Contudo, sabia, conforme a 
ocasião, mostrar-se alegre e expansivo. Um dia, o excelente Ir. Stanislas, 
muito atormentado pelas dores de cabeça habituais, disse-lhe: “Ir. Dorothé, 
faça-me rir, alegre-me um pouco, sofro de muita dor de cabeça." - "Caro 
Irmão”, respondeu-lhe, “no campo, achei um passarinho que ainda não 
podia voar." Agarrei-o, e colocando o boné no chão, o pus dentro. A infe
liz criaturinha, depois de ter permanecido aí um momento, e.stercou dentro.” 
Essa pequena anedota causou tanto prazer ao Ir. Stanislas que ainda ria 
ao contar-me o fato. - No leito de morte, foi de alegria admirável; apro
ximando-se dele, era visto sorrindo, de sorte que podia dizer como S. Luís 
de Gonzaga: “Vamo-nos com alegria.” (Veja Biografias de alguns Irmãos).

241. A 6 de março de 1872, qual não foi nosso temor quando, ao 
sair da missa, vimos o rio Gier consideravelmente engrossado, subindo de 
maneira alarmante, devido à forte chuva que caía e, pelas aparências, conti
nuaria por longo tempo. - O céu estava obscurecido pelas nuvens; as águas 
rolavam por todos os lados; o rio avançava consideravelmente no pátio; 
chegava ao nível da horta; a lavanderia estava invadida pelas águas; chega
vam ao refeitório e ameaçavam cobrir a ponte. O muro que cerca a casa 
tinha sido levado; o perigo era enorme, malgrado os esforços feitos para 
conjurá-lo. - Depois de ter rezado na capela, lembrei-me de que o esca- 
pulário tinha detido um incêndio; tive a confiança de que iria deter uma 
inundação. Nessa esperança, coloquei um escapulário ou antes dois esca- 
pulários reunidos, do Monte Carmelo e da Imaculada Conceição, na jane
la de meu quarto, com um terço indulgenciado, do lado que vinha o rio; 
fiz o mesmo na janela que dá para o rio, que cerca a casa. - Coisa admi
rável! A chuva cessa de imediato, o rio baixa, o céu fica limpo e todo o 
receio se dissipa. Em seguida, o rio continuou a baixar até que chegou a 
seu nível normal. Graças a Deus! Glória a Maria! porque nosso socorro 
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está no nome do Senhor e Maria é nosso Recurso Habitual.

EDUCAÇÃO

242. Um bom pároco dizia ao Irmào: “Embora tenha apenas um meni
no, ministre bem as aulas.” Um Ir. Diretor seguiu esse conselho à letra. 
Mandou fazer todos os exercícios de aula a um só aluno, como se tives
se cinquenta, durante todo um mês. Respondia ele mesmo às orações e 
ao terço que o menino recitava, conforme o Regulamento.

243. A certo Irmão foi apontado que dava a seu ensino um caráter 
por demais religioso, o que prejudicava, dizia-se, os estudos profanos. 
Esse mesmo Irmào nos escreve para aumentar a casa porque nào pode 
mais alojar os pensionistas que lhe sào apresentados de todos os lados 
(1853).

244. O pároco e o Ir. Diretor queriam absolutamente uma aula para 
adultos, julgavam-na indispensável. O pároco a anuncia, antes de obter 
nosso consentimento. O Ir. Diretor, depois de ter visto os candidatos, nos 
escreve para que recusemos (id). Quando Deus nos manda amá-lo, é por 
amor de nós, e nào para ele que nos dá esse mandamento. Que necessi
dade tem ele para que o amemos, ele cuja felicidade completa está em si 
mesmo? Assim, é ao homem, segundo St. Agostinho, e nào a Deus, que 
serve o culto que o homem presta a Deus. Quem ousaria dizer que é útil 
à fonte cuja água bebe e à luz que o olho contempla?

245. Um Diretor escreve (dezembro 53): “A aula para adultos nào 
progride. Penso que é a primeira e a última vez que a mantemos. Houve 
até 80 alunos, hoje há apenas 30 a 40, ainda pouco exatos; é trabalho 
muito sério para eles. Além disso, é grande estorvo para nossa casa.”

246. “Quando assumo minhas obrigações, observo bem o 
Regulamento”, dizia um Irmào, “as crianças são mais dóceis, mais obedien
tes, os catecismos sào melhores. Se relaxo, se me dissipo, percebo isso 
nos alunos; desta forma, vejo que o bem deles depende de meus progres
sos na virtude.”

247. A respeito das peças de teatro que se faz executar às crianças 
por ocasião da distribuição solene dos resultados finais e da premiação 
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anual, o prefeito de A... dizia ao diretor da escola: “Não compreendo como 
as sociedades religiosas nào suprimam essas representações de sua forma 
de ensino. Um diálogo curto, ao alcance dos alunos, algumas fábulas inter
caladas por cantos, é o que deveríam constituir esses exercícios entre os 
religiosos como vocês. Com as encenações, vocês atraem alguns aplausos 
da classe baixa, enquanto pela classe civilizada e bem educada vocês se 
fazem criticar e desaprovar. Com o teatro vocês facilitam e apressam no 
bom povo essa tendência para a licença, a presunção e a insubordinação. 
O que constitui a elite da nação tem os olhos fixos sobre vocês religiosos 
professores, para convidá-los e engajá-los insistentemente para moderar, 
reformar essas funestas disposições na geração nascente. Mas. se em lugar 
de desempenhar essa santa missão, vocês facilitam, colaboram com essa 
infeliz inclinação, vocês falham seu verdadeiro objetivo e enganam a socie
dade. Desejo, portanto, para <|ue consigam crédito e uma reputação sóli
da e durável, se limitem a estabelecer boa disciplina, grande emulação nas 
aulas, a fim de que os alunos aproveitem bem em tudo. Almejo, em suma, 
que vocês consigam, por meio desses exercícios simples e conformes ao 
espírito de sua profissão, inculcar na juventude princípios que a oriente 
para a vida. Os demais exercícios são muitas vezes perda para os alunos 
e os religiosos, no sentido que inspiram neles sentimentos abaixo de seu 
alcance, saem de sua esfera, para fazer mundanos e não religiosos.” (15 
junho 54).

248. Outro Irmão novato, sem experiência, teve a imprudência de 
agir de maneira diferente, começando por fazer mudanças na aula que 
acabava de assumir. Isso lhe ocasionou muitos embaraços e quase não 
conseguiu pôr ordem na turma (St Paul 54).

249. Um jovem Irmão, muito instruído e muito hábil no ensino, foi 
substituir outro Irmão também instruído e mais experiente do que ele. 
Ambos guiavam-se perfeitamente por tudo o que vem prescrito no Guide 
em caso semelhante. O Irmão que lhe vai ceder a turma o coloca a par 
de seu regulamento, de seu modo de proceder e de seu método. O Irmão 
substituto foi tão bem informado e seguiu tão exatamente essas orien
tações que os alunos não perceberam a mudança, a ponto que eles próprios 
ficaram admirados dessa uniformidade de conduta e continuaram a fazer 
bem seus deveres como antes (Char.84).

250. Um Ir. Diretor de pensionato toma todas as precauções tão bem 
que, na véspera do encerramento e da premiação, embora discreta, agra
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da muito aos alunos. A casa nào ficou mais agitada do que de ordinário 
(Bret.54).

251. Um Irmão bateu em aluno de sua aula. A mãe, senhora de méri
to e piedosa, cheia de bom senso, quer fazer-lhe algumas representações: 
“Irmão”, diz ela, "vê-se que é jovem. Bateu em meu filho, mas não é deste 
modo que se educam as crianças! Sua mãe lhe batia quando era menino? 
Seguram-se as crianças animando-as, prometendo-lhes alguma recompensa 
e dando-lhes algum castigo." O Irmão aproveitou da lição. Mudou de proce
dimento com os alunos; da mesma forma, as crianças mudaram de senti
mento a seu respeito porque, depois, foi tanto mais amado e querido quan
to antes era odiado e detestado. Essa mesma senhora dizia ainda a outro 
Irmão que lecionava a seus filhos: “Meu filho mais velho é tranquilo e 
mole; você gosta dele e o recompensa, ao passo que você castiga e maltra
ta o mais novo que é vivo e turbulento, no entanto, esse vale mais do que 
o outro.” Mais tarde justificou-se a apreciação dessa mãe ajuizada (em 
Montélimar).

252. O Ir. Assistente escrevia a respeito de uma escola que estava 
visitando: “Nunca vi estabelecimento andar melhor do queesle. O Regulamento 
é cumprido até um iola. Os Irmãos estão contentes e felizes. Toda a gente 
fala bem deles, começando pelo Bispo até o simples cocheiro. Ah! Como 
nossas escolas iriam bem se tivéssemos diretores piedosos!” (Hautef.54).

253- Um Diretor nos escrevia em 1855: “Não exagerei em minha últi
ma carta, ao dizer-lhe que alguns meninos nossos sào prodígios de boa 
conduta, piedade e caridade. Aqui vào alguns exemplos: Há um que almoça 
na escola, dá ordinariamente (talvez sempre) parte do almoço aos pobres. 
Outros oferecem todos os dias flores a Jesus ou a Maria, seja praticando 
obediência exata ou mantendo silêncio rigoroso, seja propondo-se de 
elevar muitas vezes o coração a Deus, de ter boa postura na aula, ouvir o 
catecismo com atenção mais especial, seja fazendo as ações em união com 
Jesus e Maria, oferecendo-se para cumprir um castigo em lugar de cole
gas etc....Tudo isso nos compensa dos trabalhos e dissabores que experi
mentamos no exercício de nossas funções."

254. Um menino, que freqüentava a escola dos Irmãos em M., distin- 
guia-se pela piedade e devoção à Santíssima Virgem. Erguera um peque
no oratório a Maria no oco de uma árvore. Ia lá recitar o terço enquanto 
guardava os animais. Era visto também junto ao altar da Santíssima Virgem, 
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na igreja, onde permanecia tanto tempo que se expôs a ficar fechado 
dentro, de tarde (55).

255. O pároco dizia ao irmão: “Temos Irmãos de CH. Há um espe
cializado para lecionar adultos, mas essa aula não tem êxito algum. Está 
desaparecendo aos poucos. Isso não me preocupa porque à medida que 
nossas crianças serão instruídas pelos Irmãos, não terão necessidade, mais 
tarde, de voltar para essa aula.” (setembro55, Drome, St V.).

256. Em Anduze (Gard), o filho do ministro protestante e juiz de paz 
do cantão, conduziu à casa dos Irmãos um pequeno saboiano, de 9 anos 
de idade. Pediu aos Irmãos que o instruíssem para que pudesse fazer a 
primeira Comunhão, porque o menino estava na casa do pai e lhe servia 
para fazer recados. Julgava faltar ã consciência se não o fizesse instruir. 
Os Irmãos tinham então 24 alunos protestantes nas aulas e chegavam outros 
todos os dias (55).

257. O Ir. Diretor de uma escolinha dizia em carta: “O Irmão do curso 
infantil é muito bom, submisso, piedoso, faz esforço para que as crianças 
tirem proveito. Contudo, coisa estranha! Elas não querem vir à escola, 
embora o Irmão não as maltrate e se esforce para atraí-las. Os meninos o 
acham muito grande, ele lhes mete medo. Quanto ao Irmão de menor esta
tura, é excelente pessoa, de bom juízo, tem muito jeito e grande abertu
ra de espírito. Encarrego-o tanto na aula dos mais adiantados como na dos 
principiantes; atua sempre bem; as crianças gostam muito dele, sobretu
do as menores. Algumas mães perguntaram aos filhos que Irmão deseja
vam ternaaula, responderam singelamente: ‘Queremos ir na aula do Irmão 
pixotinho’, isto é, de menor estatura.” (55).

258. Outro Irmão Diretor escrevia: “O meio que me consegue resul
tado na aula é fazer reinar a piedade entre as crianças; conseguir que 
amem a Deus, rezem como é preciso na igreja e na escola. Compreendí 
que, onde reina o temor de Deus, faz-se também o bem; onde Deus é 
servido, bane-se o pecado. Os alunos de quem antes não gostava, se torna
ram muito queridos, depois que os vejo rezar com maior devoção e gene
rosidade; são mais exatos em vir à escola; aprendem melhor as lições. Isso 
influi no procedimento dos Irmãos que adotaram o mesmo meio para fazer 
com que os alunos gostem da escola. Peço ao bom Deus para que nos 
faça compreender sempre mais que não há felicidade verdadeira e sólida 
senão em seu serviço.” (56).
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259. O Ir. Diretor escreveu carta ao prefeito, sem antes comunicá-la 
aos Superiores. Essa carta, embora o Irmão fosse bastante instruído, foi 
considerada mal redigida; encontraram-se tantos erros que o prefeito ameaça 
suspender o Irmão. O pároco do lugar nos envia cópia, dizendo que esse 
escrito circulava na região, fazia triunfaro professor concorrente dos Irmãos 
e que o triste caso paralisava seus esforços em favor da prosperidade da 
escola. Esse bom padre algum tempo antes nos dera excelente testemu
nho a respeito desse Irmão. Deus liga uma bênção...e pune...

261. O Ir. Diretor nos escrevia: “Perguntei ao prefeito se desejava 
que apresentássemos uma peça teatral no fim do ano. Respondeu-me nega
tivamente, acrescentando que a brevidade é o que há de melhor na premiação 
final.”

262. Um pai de família dizia ao Ir. Diretor do pensionato onde seu 
filho fora corrompido: “Teria preferido que me entregassem o cadáver de 
meu filho do que recebê-lo neste estado. Tenho apenas este filho; acre
ditava colocar sua inocência em segurança, entregando-o em sua escola. 
Calculem minha dor hoje!”

263- Um eclesiástico dizia ao Ir. Visitador: "Sinto-me desolado ao ver 
que, desde que temos os Irmãos, as crianças não sabem melhor o cate
cismo do que antes. Contudo, toda a população faz questão disso e aguar
dava que a instrução cristã, dada por religiosos, fosse mais forte. Sei que 
os Irmãos fazem esforços; o interesse que tenho por seu Instituto me leva 
a dizer-lhe o que pode prejudicá-lo c descontentar os padres e os habi
tantes.” (56).

264. Dois Irmãos estavam numa padaria cujo dono enviava os filhos 
à escola deles: “Não sei”, disse-lhes esse senhor, “se o Irmão que toma 
conta do infantil trata as crianças por “tu", mas quando vem aqui, meu 
filho o trata assim!" Foi um dos dois Irmãos que me contou isso. Ao faltar 
ao Regulamento, fica-se castigado e humilhado (64).

265. Em Fleurus, todas as crianças que tinham frequentado a escola 
de um velho professor recitavam perfeitamente o catecismo, até os que 
não sabiam ainda ler. E a razão por que os pais faziam questão que os 
filhos fossem passar algumas horas com ele, embora frequentassem a esco
la dos Irmãos recém-fundada (56).
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266. O Ir. Diretor soube que um professor se estabeleceu na locali
dade. Fez a lista de todas as crianças que frequentavam a escola dos Irmàos; 
colocou-a diante de uma estátua da Santíssima Virgem junto com uma 
carta, rogando-a de conservar na escola todos os que cia quisesse. No 
entanto, um aluno da aula dos adiantados saiu porque o professor lecio
nava a seu irmào, já maior, e três do curso infantil. Apenas decorrido um 
mês, os pais os reconduziram, suplicandoaos Irmàos de readmiti-los porque 
nào estavam satisfeitos com o professor. O Irmào. no começo, opôs algu
ma dificuldade, chegou a obrigá-los a solicitar carta de admissão ao prefei
to. Foi o que fizeram, muito contentes de poder, a esse preço, fazer regres
sar os filhos à escola dos Irmàos. Foi nessa ocasião que a câmara muni
cipal votou os fundos necessários para estabelecer uma terceira turma e 
para conseguir um quarto Irmào (56). - Rezar e fazer rezar, meio infalível 
de sucesso. Dar bem aula e observar o Regulamento é o jeito de topar a 
concorrência.

267. Um bom pároco dizia aos Irmàos: "Para ter êxito, um Irmào deve 
ter três quartos de espírito religioso e basta apenas um quarto de talentos 
exteriores." ( 57).

268. O bom Ir. Diretor dizia aos alunos: “Sábado é dia de redação 
sobre o terço: mas é a Santíssima Virgem quem a redige, conforme a modés
tia, a atenção e a devoção de cada um de vocês ao rezá-lo." (57).

269. Um Irmào conseguia que as crianças se comportassem bem na 
igreja louvando, durante a aula, as que o tivessem feito.

270. Um pároco nos escreve para que fechemos a aula para adultos 
e a de música porque apresentavam graves inconvenientes e ocasionavam 
divisões escandalosas (58).

271. O Ir. Diretor de uma escola, em paróquia de 900 habitantes, nos 
escrevia cm agosto de 1857: "Temos ainda 80 alunos em nossas aulas; 
número acima de qualquer expectativa, porque o pároco pensava que 
haveria uma dúzia quando muito, na aula adiantada, no verão, mesmo 
quando a escola andasse bem e houve 40. Magnificat anima mea Dominum. 
Entre as causas do reduzido número de alunos, no verão, em diversas de 
nossas escolas é, parece-me, o afrouxamento do zelo entre os Irmàos que 
estão aí. Logo que os alunos principais deixam a escola, combina-se reunir 
as duas turmas em uma só. Os Irmàos, então, dào aula por rodízio. O 
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próprio Ir. Diretor, às vezes, pensa em eximir-se das aulas. O êxito da 
escola então pesa sobre dois e mesmo três, ou antes, não pesa sobre 
ninguém. Cada qual segue seu método: um procura fazer-se temer, outro, 
a se fazer amar. Os alunos são mal acompanhados, negligenciados, desgos- 
tam-se, aborrecem-se; os pais os retiram sob o menor pretexto. No reini
cio das aulas, mesma história. ‘Os Irmãos folgam’, dizem, não fazem nada 
para incentivar os alunos para ir à escola desde os primeiros dias. Passam 
os meses de novembro e dezembro sem que as crianças tenham reco
meçado as aulas. No segundo ano que estive aqui, apenas um aluno compa
receu nos oito primeiros dias de outubro. Em lugar de mandá-lo para o 
curso infantil, porque sabia muito pouco, nada poupei para lhe inspirar 
gosto pela escola. Dava-lhe lições todo o tempo, sem abreviá-las de um 
minuto sequer. Recitava o terço e as orações, eu respondia sozinho. Deus 
seja louvado, sempre louvado pela constância que me deu. No ano seguin
te, tive 15 alunos na aula mais adiantada em princípio de outubro, embo
ra os meninos ordinariamente não entrem nesse mês, devido à vindima e 
à colheita das frutas.” Gostaria tanto que todos compreendessem bem a 
importância que o Irmão dê constantemente aula, sem abreviá-la, quan
do apenas houver dois ou três alunos!” - Quantos outros Diretores fize
ram a mesma experiência!

272. Um Irmão vigilante dos pensionistas passou o ano todo na esco
la sem impor algum castigo ou suspensão aos alunos, nem colocá-los de 
pé ã parte uma vez sequer. Dizia: “Sempre me encontrei por primeiro na 
sala de estudos. Nunca sai de minha cadeira. Não disse palavra ou dei 
batida de sinal sem necessidade evidente, o que, aliás fiz raramente.” (57, 
St P1 Apoll.).

273. O pai de um pensionista escrevia ao Ir. Diretor do pensionato: 
“Desejo que, para meu filho, não se toque mais em desenho ornamental 
porque não o aplicará nem no presente nem no futuro.”

274. O Ir. (Aidan) ao passar pela cidadezinha de La Clayette, em vias 
de ter uma escola de Irmãos, viu as crianças que olhavam para ele, ache- 
gavam-se com expressão de afeição e de confiança que pareciam dizer: 
"Somos feitos uns para os outros; os Irmãos para nos instruir e nós para 
irmos à escola." Uma criança (de Ronck) mantinha-se à porta da casa dos 
pais quando os Irmãos passavam para ir à igreja. Dizia-lhes em tom piedo
so: “Sou muito novo para ir à escola”, indicando, assim, o desejo que tinha 
de ir. Outro menino, que a mãe segurava nos braços, ao ver o Ir. (Francisco) 
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que vinha pelo mesmo caminho, olhou-o fixamente com ar de afeição. A 
mãe o compreendeu e lhe disse: “Tu irás à escola, depois de crescido.” 
Quando se encontram crianças em viagem, nas cidades, no campo, nos 
trens, percebe-se que possuem certo atrativo, um instinto, um ímpeto que 
as leva aos Irmãos. - Ao ver que os meninos vêm com diligência à esco
la, por vezes bem distanciada, ficam aí todo o dia, malgrado à levianda
de de sua idade e necessidade de movimento, fica-se encorajado para 
cuidar deles, suportar os trabalhos que sua educação pode dar. - Quem 
sabe se cada Irmão, em sua aula, não tem um S. Luís de Gonzaga, um 
Estanislau, um Berchmans?

VOCAÇÃO

275. Um infeliz pai de família chegou à sala de visitas de N. D. de 
1'Hermitage. Pediu para ver o filho que estava no noviciado. Esse pobre 
homem apresentava estado lastimável, esfarrapado, pés descalços, isso em 
pleno inverno. O Ir. Assistente que foi falar com ele e relatou o fato, ao 
vê-lo em estado tão precário, ficou movido de compaixão e lhe teste
munhou quanto sentia sua triste sorte, sobretudo, quando soube que o 
pobre infeliz nada comera o dia todo. Fez-se um dever de socorrê-lo. O 
homem, porém, lhe respondem "Meu Irmão, não me lastime. Tenho apenas 
o que mereço. Fui Irmão, mas perdí a vocação!”

276. O Ir. (Philo...) abandona a Sociedade. Algum tempo depois teve 
de fugir do lugar onde lecionava (Courthezon) para escapar da justiça. 
Alistou-se no exército, pouco depois morreu no hospital.

277. O Irmão (...) escrevia a seus pais: "Se Napoleâo me oferecesse 
seu trono, não lhe daria minha batina." (53).

278. Um Irmão sai da Congregação, embora o Superior se esforças
se para que não abandonasse a vocação. Resolveu dar o consentimento 
para não exasperar o pobre Irmão. Entrado na vida secular, em breve se 
aborrece muito; pede para voltar, reza, solicita, conjura, promete. Enfim 
é readmitido, regressa, refaz o noviciado, permanece algum tempo em 
escola mas, sua primeira doença retorna: quer sair outra vez: é necessá
rio deixá-lo partir. Não fica mais satisfeito do que da primeira vez. Quer 
tentar tudo; pede aos Superiores que lhe facilitem a entrada em casa de 
educação. Não tendo conseguido resultado em seu projeto, decide ingres
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sar em nova comunidade. É recebido, sai e ingressa em outra; é admitido 
e sai de novo. Dirige-se a outra congregação ensinante onde é aceito. Por 
fim, escreve a seu primeiro Superior dizendo que não tem nem repouso 
nem paz e que é necessário seguir a primeira vocação, voltar à comuni
dade que o pároco...lhe tinha dito que era o melhor que podia fazer; assim, 
suplica para recebê-lo de novo, que esta vez a lição seria boa; suplica e 
não consegue (maio 58).

279. O Irmão recebe a herança, deixa a Sociedade, casa-se, separa- 
se da mulher, faz maus negócios e vive de esmola na última doença. Um 
padre, ao vê-lo comer fora de hora, lhe predissera a desgraça (1821).

280. Outro Irmão, depois de sair, volta alguns dias após para solici
tar algo porque está morrendo de fome. Casa-se, morre decorridos apenas 
oito dias. Não teria estado mais contente morrer Irmão com os votos? (21).

281. Um Irmão professo deixa a Sociedade. Pede dispensa dos votos, 
que obtém com dificuldade...casa-se em julho de 1853 e morre cinco meses 
depois.

282. Um Irmão nào professo abandona a Congregação para ficar 
padre. O Padre Cholleton nào está contente com isso. O ex-Irmão morre 
depois de 2 ou 3 anos de ministério (Dezembro, id).

283- Um jovem Irmão de 15 anos escrevia aos pais que lhe pediam 
que abandonasse a vocação: “Se me tivessem enviado uma corda para me 
enforcar, me teriam causado menor pesar do que procurar me atrair para 
casa e me fazer perder a vocação." Aí está a força de alma e a firmeza 
heróica de um jovem. Escreveu isso espontaneamente.

284. O Irmão abandona a Sociedade. Sofre desgraças e afrontas. É 
colocado na cadeia. A mulher o contraria, o persegue; separa-se; vem pedir 
declaração para desfazer uma calúnia. “Ah! Se pudesse reingressar”, diz 
ele, "acredito que me tornaria bom Irmão e que estariam satisfeitos comi
go, aguentei demais.” (janeiro 54).

285. O ex-Irmão me escrevia: “No mundo julgam-me feliz. Ah! Quando 
estava na Congregação, o senhor era meu pai; sentia-me feliz. Hoje, mil 
pesares me acabrunham porque abandonei a casa paterna! Ai de mim! Não 
mais bem-estar sobre a terra! Não mais salvação a esperar. Viver em casa 
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que parece um inferno e pôr no mundo seres infelizes! Não, não é possí
vel poder existir. Apenas um fim trágico me livrará!" (31 jan.54).

286. Um 1nnão, egresso da Sociedade escrevia: ‘ Reconheço agora 
como Ia vra va em erro quando temia e criticava o Regula mento e os Superiores. 
Vejo como tudo o que é regulamentado, tudo o que é prescrito é sábio e 
vantajoso.” (54).

287. O Irmão professo abandona a Sociedade sob pretexto de assis
tir os pais. Algum tempo depois nos escreve carta lamurienta: “Tenha 
compaixão de mim que estou sem pão, sem dinheiro, sem emprego e nâo 
sei o que me tornar.” (54).

288. Outro Irmão, depois de sair da Sociedade, escrevia-me: “Ao 
pensar nas belas festas de 1'Hermitage. na ornamentação religiosa que era 
apresentada, nas solenidades tocantes, nos exercícios, nas cerimônias do 
encerramento do retiro anual, de que agora me vejo privado pela minha 
saída, encontro-me em vazio horrível, estou na desolação.”

289. O Irmão empregava bastante tempo em fazer versos e conse
guia algum resultado. O Superior, que não ignorava os inconvenientes e 
os perigos de tal ocupação para um religioso educador, ordenou-lhe de 
parar, proibiu-lhe em absoluto esse gênero de atividade. Chegou até a 
ameaçá-lo de exclusão caso se obstinasse em continuar. O pobre irmào 
preferiu abandonar a vocação e não a versificação. Infelizmente, fez a tris
te experiência do que ordinariamente acontece aos que perdem a vocação 
e abandonam o estado a que Deus os chamou para satisfazer suas paixões 
e caprichos. Dir-se-ia que tudo o que havia de talentos, meios de suces
so, boas qualidades estavam ligados ao hábito religioso e à profissão. - 
Logo que saiu, tornou-se pessoa ruim; em lugar de ter êxito como antes 
em suas funções de professor, chegou a ponto de se fazer excluir da 
Academia, devido a seu mau procedimento e ser obrigado a ir morar muito 
longe, depois de ter posto a divisão no município onde trabalhava, feito 
expulsar o pároco e ter-se arruinado a si mesmo. E de se notar que, depois 
de ter saído do Instituto, nào escreveu nenhum verso mais (Relatado pelo 
Pe. De la Lande).

290. O Ir. Diretor nos escrevia por ocasião da saída inopinada de um 
jovem Irmào: “Não sei a que atribuir essa saída precipitada, senão à viagem 
que fez para visitar a família. Nesse tempo, viu o mundo com suas vaida- 
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des, honras e prazeres. Parece que recebeu impressões importunas que 
produziram efeitos muito tristes e funestos para sua vocação. Com efeito, 
de regresso dessa infeliz viagem, não era mais o mesmo. Não tinha mais 
gosto pela aula, nem pelos exercícios de piedade; seu mal moral aumen
tava sempre. Que diferença! Ele, com quem estava tão satisfeito no ano 
passado!” (dezembro 54).

291. O Irmão, saído do Instituto, achando-se na guarnição de Orléans, 
escrevia ao pai nestes termos: “Se abandonei o estado de Irmão é porque 
havia muito tempo que me aborrecia aí. Mas por que teria de me aborre
cer aí? E que me permitia examinar e contemplar o mundo. O mundo é 
enganador e sedutor para um jovem; queria olhar atrás de mim e, pouco 
a pouco, me deixei agarrar como um passarinho inexperiente que se aven
tura e se encontra preso na rede do caçador. Se ainda me encontrasse de 
batina, conhecendo o que conheço, não sairia. Já passei por tudo...Sofro 
o frio de noite, sobretudo, de manhã nas manobras. O outro dia, rouba
ram-me parte do pão e tinha apenas 5 ou 6 centavos para comprá-lo, foi 
necessário jejuar por força.”

292. Outro ex-Irmão nos escrevia de Daya, província de Oran, na 
África, a carta seguinte: “Depois de tanto tempo que tive a desgraça de 
abandoná-lo, talvez tenha começado cem vezes esta carta sem ter ânimo 
de concluí-la. Oxalá possa ter a felicidade de receber ainda hoje alguns 
desses conselhos que sua bondade paternal me prodigalizou tantas vezes 
quando era membro feliz do Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria. O 
belo nome de Irmão constituía então minha felicidade e minha glória; seus 
conselhos tão sábios, tão preciosos faziam-me verdadeiramente feliz, ao 
passo que hoje o pensamento de minha apostasia é minha vergonha e 
desespero. Ao abandonar a Congregação, agi como tonto, insensato, sem 
saber o que desejava fazer. Ai de mim! Aborrecia-me de ser feliz. A glória 
de ser religioso, filho de Maria era muito bela e não foi suficientemente 
comportado para vocação tão nobre! Fui ingrato com o divino Mestre, que 
me cumulara de tantos benefícios. A tibieza permeava todas as minhas 
ações e todos os exercícios: foi o que me perdeu! - Ah! Agora compreen
do a grandeza e a importância da vocação! Outrora, era feliz porque esta
va onde o Senhor me colocara; hoje vivo na tristeza; sou como o peixe 
fora da água. Não sào as dores corporais que sofro em terra africana que 
me fazem falar assim, porque todos os sofrimentos corporais nada são; 
suporto-os em expiação da falta que envenenou minha vida. Digne-se o 
Senhor conceder-me a graça de fazer verdadeira penitência! Tive a felici
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dade, caro limão, de não sucumbir aos maus exemplos que tenho conti
nuamente *ob os olhos. E a recordação de seus conselhos e santas lições, 
recebidas no Instituto, que me amparam. Nossa boa Mãe que me prote
ge, apesar de tê-la abandonado, não permitiu que um dos que viveram 
em sua cara Sociedade tenha sucumbido fazendo triste naufrágio. Que sua 
bondade maternal seja bendita! Queira ela continuar a velar sobre seu 
pobre filho pródigo."

293- "Quando estava cm Si. Etienne, há algum tempo, ainda tinha 
também o prazer de escalar alguma montanha onde se localiza a capela 
dos padres franciscanos. Daí, pensava cm N. D. de 1'Hermitage. 
Transportava-me para lá com o pensamento. Via em espírito todos os bons 
Irmãos celebrando as belas festas da Santíssima Virgem. Via-os ainda (era 
época do retiro) na comovente cerimônia dos votos. Então, minha traição 
aparecia-me ao espirito mais vergonhosa do que nunca. Via deserto, ou 
melhor ocupado por outro, o lugar onde me colocava nesse venerado e 
querido santuário. Essa lembrança me fez chorar muitas vezes. Tive a vanta
gem de conservar comigo o livro de ofício, o terço c o escapulário. Sào. 
junto com o Novo 1 estamento, os únicos objetos de piedade que me restam. 
Minha felicidade é poder honrar Maria, recitando o olício e o terço; faço- 
o diariamente em união com os bons Irmãos e. tanto que possível, na 
mesma hora. Ah! Queira o Senhor ter a bondade de me dar a graça de 
poder contar-me ainda entre seus fiéis e fervorosos serv idores! Não tenho 
mais a honra de ser religioso de corpo, mas o sou mais do que nunca em 
espírito. Queira, prezado Irmão, ter a bondade de mandar rezar por mim; 
rezo tanto quanto posso em seu favor." (2 de março 1S56).

29 a. Outro Irmão escrevia: "Se perdi a vocação, foi por me ter fecha
do. por não ter rev ciado a verdade ou por tê-la apenas revelado pela meta
de." (56).

295. Perguntava um dia a um Irmão, que parecia disposto a voltar 
para o mundo: "Quando estava no noviciado, o que você pensava de sua 
vocação?" - "Não a teria abandonado nem por todos os bens do mundo", 
respondeu-me. “E agora, v eja o que o leva a abandoná-la." - "Ah! Entrego- 
a por nada." - "Você a deixou estragar-se muito. Mas. o que mudou? O 
bom Deus não é sempre o mesmo? A vida religiosa, a mesma? As verda
des eternas as mesmas?" - "E que faz já muito tempo que estou aborreci
do." - "E você nào o disse a ninguém?" - "Não, infelizmente, nesse ponto 
não lenho razão. Mas a gente pode salvar-se no mundo quando se cumpre 
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seus deveres.” - “Sim, mas qual é o dever der homem? Não é fazer o que 
Deus quer? E se Deus o quer na vida religiosa, e você fosse ao mundo, 
cumpriría seu dever? Se um de seus alunos, em lugar de permanecer na 
sala de aula, para estudar as lições e fazer o que lhe prescreveu, fosse 
trabalhar na horta ou ocupar-se em outra coisa, faria seu dever? Você esta
ria satisfeito com isso? E acredita você que está livre para mudar sua vocação 
e seu destino a seu bel prazer?” - “Pois bem, vou dizer-lhe minhas razões 
e seguirei seus conselhos.” (56).

296. O Ir. Diretor escrevia a respeito de seu irmào: “O pobre infeliz, 
embora ainda jovem, já sorveu toda a taça de infortúnios; isso por ter sido 
surdo à voz de Deus que o chamava à vida religiosa, que outros têm a loucu
ra de abandonar, depois de ter provado as vantagens!... Dignem-se Jesus e Maria 
nos preservar desta sorte deplorável, fazendo-nos amar a humildade, a simpli
cidade e a modéstia dos bons e verdadeiros Irmãozinhos de Maria.” (56).

297. “Observei sempre isso", dizia-me um bom Irmão, "quem dese
ja perder a vocação começa por atacar os Superiores.” Respondi-lhe: “Foi 
assim também que os hereges se comportaram com a Igreja e seus Pastores.”

298. Um Irmão antigo abandona subitamente o Instituto, por diver
sos pretextos, entre outros, que apenas o norte convém a seu tempera
mento; se encontra bem aí, mas o Superior não quer que regresse. Depois 
de sair, em lugar de ir onde queria, coloca-se em uma das cidades mais 
fumacentas e mais negras do departamento do Loire. Não podia lecionar 
quando religioso; agora trabalha em escola e dá aulas a domicílio. Como 
adquiriu força e coragem para ganhar a vida! (57).

299. O Irmão quer abandonar o Instituto; pede a dispensa dos votos, 
com o pretexto que não simpatiza com os Superiores; não têm suficiente 
independência....Obtida a dispensa, arrepende-se e pede para ficar. É aten
dido, sob condição que se submeta inteiramente ao Regulamento e ao espí
rito do Instituto; aceite os empregos que poderão ser-lhe confiados; procu
re desempenhá-los a contento. Então, lhe é proposta a direção de uma esco
la qualquer, deixando-lhe, de alguma forma, livre escolha. Recusa-se; alega 
que não gosta do ensino; agora não quer outro emprego a não ser aquele 
em que antes dizia achar-se tão mal. Os Superiores não querem dobrar-se 
a seus caprichos; então, sai do Instituto; vai empregar-se em casa comer
cial. Não passam três meses que se aborrece com o trabalho; vai pedir uma 
escola ao Inspetor, dizendo que não quer ficar na casa comercial porque 
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está sob o comando de dois caixeiros mais jovens do que ele e o tratam 
como escolar. O próprio Inspetor, que relatou isso a alguns Irmãos, expres
sava quanto lhe tinham desagradado o procedimento, os sentimentos e as 
maneiras desta pessoa que sabia ter pertencido à nossa Congregação. - Acha 
e aceita no mundo o que podia aceitar e suportar na vida religiosa (56).

300. O Irmão deixa a Congregação (Escolas Cristãs) depois de ter 
permanecido doze anos e ter exercido as funções de Diretor. Abre uma 
escola por conta em certo município-, recebe muitos alunos. O saber, as 
boas maneiras, a modéstia na igreja conquistam-lhe a estima e a confiança 
dos habitantes, a ponto que o professor municipal se une a ele como auxi
liar. Contudo, não ficam muito tempo juntos; as duas escolas são nova
mente separadas. Certa ocasião, o ex-Irmão diz aos alunos que não have
rá aula no dia seguinte. Passado o dia sem aula, os estudantes voltam como 
de costume. Ficam espantados quando encontram a porta fechada e ninguém 
responde. Os vizinhos, informados, decidem entrar por uma janela para 
verificar se o professor está em casa. Espetáculo aterrador! E encontrado 
enforcado no corredor, ao lado da sala de aula, com o rosto já preto. Que 
espanto! Que desolação! Que horror! Quanto medo em toda a povoação! 
Qual a causa de tão espantoso acidente? Não se sabe. Tinha-se observa
do que esse infeliz, havia dias, parecia triste, sombrio e sonhador. Quem 
lhe teria dito que teria fim tão trágico quando abandonava seu estado! 
(Relatado pelo Ir. Bt que o viu).

301. O Irmão, que deixara o Instituto, pedia para regressar e acres
centava: “Prometo-lhe que a lição me servirá; espero fazer melhor no futu
ro deixando-me conduzir pelos Superiores sem procurar conselhos entre 
os leigos. Foram eles a causa da perda de minha vocação; senti na pele o 
que o senhor me tinha dito.” (56).

302. Outro Irmão abandonou a Congregação sob pretexto de ajudar 
a família. Foi em Paris; colocou-se a serviço de um negociante de vinhos 
que, pouco depois, fez falência com perdas consideráveis. Um advogado, 
que se interessou pela sorte desse pobre jovem, implorou a caridade e a 
compaixão do Superior do Instituto que o infortunado tinha abandonado 
deixando dívidas enormes. Afinal, ficou reduzido a servir de caixeiro a um 
negociante de ferragens. Quanta diferença com o estado primitivo! Era 
Diretor; tinha a seu comando oito Irmãos, alunos externos e internos em 
número quase igual. Fora do Instituto, agarra-se ao lugar que pode encon
trar; seu futuro é incerto (56).
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303. O mundo, o latim e a Trapa: eis três grandes tentações para os 
Irmãos.

304. Não desejaria deixar o hábito religioso mesmo que soubesse de 
estar tão bem como o mau rico no mundo e com a esperança de me salvar. 
Quantos se enganaram pelo desejo da mudança e o pensamento de estar 
melhor alhures! (Imit.) Um jovem Irmão julgava ter bom emprego ao sair 
do Instituto. Foi obrigado a servir de ajudante de pedreiro e acompanhar 
o pai de casa em casa para erguer alguns muros (56). Outro foi trabalhar 
em mina de carvão (id.)

305. O Irmão professo saiu do Instituto pretextando ajudar o pai. 
Este nos escreveu, algum tempo depois. Pedia-nos lhe remetéssemos algu
mas roupas como já tínhamos feito, visto que não recebera socorro algum 
do filho que saiu de nossa Sociedade e não lhe dera sequer notícias (57).

306. O jovem Irmão escrevia aos pais: ‘‘Embora me fizessem dono 
de toda a paróquia não daria a metade de meu avental de cozinha.” Outro 
dizia: “Se me oferecessem o império do universo, não abandonaria minha 
vocação.”

307. Outro Irmão, depois de passar quinze meses no Instituto, quis 
ir à Trapa. Em lugar de encontrar aí a paz e a satisfação, foi muito ator
mentado por tentações. Afinal, o Abade, ao vê-lo nesse estado, aconse- 
Ihou-o a retomará primeira vocação. Regressou, portanto, e suplicou humil
demente com vivas instâncias a readmissão; ofereceu-se para suportar 
todas as provas que se quisesse, devessem elas durar 10 anos, contanto 
que fosse admitido no Instituto (56).

30S. O Irmão perguntava um dia ao indivíduo que deixara o Instituto, 
se, depois do egresso, alguns de seus ideais e esperanças se tinham reali
zado. “Nenhum sequer", respondeu. “Ao sair da comunidade, me prome
tera isso e aquilo: nada teve êxito.”

309. Um postulante, a quem se perguntava o quê faria se o diabo 
viesse tentá-lo para abandonar a vocação, respondeu: “Dir-lhe-ia que veio 
tarde demais!” (56).

310. O Irmão professo veio um dia ter com o Superior para dizer- 
lhe que deseja absolutamente retirar-se. Foi-lhe proposto que ficasse. Três 
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meneN depois, Deus o retira deste mundo. Sua morte teria sido tão pacífi- 
CU, Ne tivesse abandonado a vocação? Teria ele pensado em abandoná-la, 
nc lhe tivesse sido dito que deveria morrer tão cedo?" (56)

311. Outro Irmão consultou um padre jesuíta a respeito de seu gran
de desejo de ir ã Trapa, embora os Superiores não o aprovassem. O padre 
respondeu: “Reze ao bom Deus; faça-se conhecer ao Superior. Preserve- 
se de se determinar sem seu parecer. E ao Superior, nào a \ ocê que Deus 
dará a conhecer sua vontade. Não incorrerá em risco algum ao submeter- 
se. Se for chamado à Trapa, Deus operará antes um milagre para fazer 
com que o Superior consinta. Além d isso, você está bem cm sua Congregação. 
Dado que foi primeiramente chamado para ela. nào é provável que Deus 
o queira alhures. - Sc você observar bem o Regulamento, nào lhe faltarão 
as mortificações que busca na Trapa."(56).

312. O jovem Irmão, extremamente tentado para abandonara vocação, 
nos escrevia alguns dias depois ter sido enviado a uma escola: “Minhas 
loucuras nào passaram ainda, mas com a oraçào e a perfeita regularidade 
reinantes nesta casa, é fácil combatê-las. Para ser senhor de minhas paixões 
e dominá-las, basta olhar meu excelente Irmão Diretor. Quanta piedade 
nesse Irmão! Quanta exatidão! Sempre pontual até ao minuto! C) que me 
prejudicou mais foi a falta de regularidade: quase nada se fazia na hora; é 
impossível que um jovem Irmão se conserve em semelhante posição. As 
tentações contra a vocação dissipam-se quando se observa o Regulamento.” 
(57) A piedade e a regularidade são os pulmões da vida religiosa e o bom 
espírito é o ar. Ora. o que aconteceria a um homem que sofresse dos pulmões 
e não tivesse ar? Estaria perdido se nào lhe propiciassem pronto remédio.

313- O ex-Irmão, ao encontrar-se com outro, que também acaba
va de deixar a Congregação lhe diz: “Você se lembra das reprimendas 
que me fazia em tal lugar, a respeito de minha defecção? Eis você igual
mente aqui agora!...Saiba que você apenas está começando a série de 
seus infortúnios... Casará. E possível que a esposa o contente no primei
ro ano. Sc, porém, lhe acontecer como a mim. terei de lastimá-lo." - 
Com efeito, esse pobre homem tinha sido obrigado a separar-se da espo
sa. tantos aborrecimentos lhe causara e tantas desavenças houvera entre 
eles, até com perdas consideráveis por suas infidelidades e comporta
mento desavergonhado. E que, ademais, ela ainda continuou após a 
separação (57).
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314. O jovem Irmào escrevia: “Peço a Deus de me fazer morrer, antes 
do que me fazer regressar ao mundo.” (57).

315. O postulante regressa à família porque nào consegue habituar- 
se ao noviciado. Já andara uma quinzena de légua; estava apenas a uma 
légua da casa paterna. Viu uma carruagem que se dirigia para o lado de 
onde vinha. Pediu, sem saber o porquê, se havia lugar para ele. O condu
tor respondeu-lhe que havia um. O postulante sobe na carruagem como 
por instinto e sem dar-se conta. Retorna ao noviciado e torna-se excelen
te Irmào (Relatado por ele mesmo).

316. O Irmào nos escrevia: "Minha posição nào mudou. Passei por 
um apuro que me deixou hipocondríaco, ando aborrecido e miserável. Fui 
mal cuidado. Além disso, dizem-me todos os dias: Desgraçado! Miserável 
desembatinado!’ É horroroso e desesperador! Perdi essa santa e sublime 
vocação! Oh! Sei muito bem: era talhado para a vida religiosa e não para 
o mundo que aborreço sobremaneira. Sei também porque sou desgraça
do. É que inferno e céu estào ligados contra mim. Oh! Sejam malditos 
esses diretores que favoreceram meu relaxamento, que até o encorajaram 
por seu exemplo! Malditas as escolas onde nào se observa o Regulamento 
e onde me perdi! Oh! Caro Superior! Se pudesse me ajudar a sair deste 
inferno, faria bom uso de seus benefícios! Meu amor próprio deveria me 
fazer esconder minha triste sorte e horrível posição. A desgraça, porém, 
o expulsou de meu coração que está pungido de dore penetrado de remor
sos. Mas é ainda meu pai em Jesus Cristo: o senhor o único que não me 
abandonava; ao senhor a quem covardemente abandonei! Ah! peço-lhe 
em nome do Evangelho, contribua para diminuir-me o desespero e os 
horrores de meu inferno. Reze, reze por esse membro separado, desgar
rado de seu corpo. Oh! Sua carta me aliviará.” (dezembro 57).

317. Um Irmão, depois de nos haver pressionado por muito tempo 
para lhe permitir de abandonar o Instituto, sob pretexto de que era chama
do ao estado eclesiástico, nos anunciou que escrevera aos pais para lhe 
procurar o necessário para engajar-se no serviço militar e que estava deter
minado a sair no que tivesse recebido o que solicitara. Quantas vocações 
sucessivas, caprichosas! Felizmente, o Irmão voltou atrás e reconheceu 
suas loucuras (57).

318. O jovem Irmào se retira do Instituto, malgrado às representações 
de seu Superior e do pároco para estudar latim. Chegado em casa, a 
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proteção que lhe fora prometido falha. Para cúmulo da desgraça, contrai 
enfermidade nas vistas tal que os médicos lhe declaram que não pode 
começar os estudos sem risco de perder a visão. Entretanto não sofria das 
vistas no Instituto (56).

319. Um Irmão professo, já de idade, solicitava havia anos, a permissão 
para se retirar na Trapa. Persistia obstinadamente em seu desígnio, contra 
todas as representações que lhe eram feitas. Afinal, deixou-se que partis
se. Apenas ficara quatro meses, que o padre Mestre dos Noviços nos escre
veu para informar que o pobre Irmão não podia suportar o regime da 
Trapa; a saúde depauperava-se dia após dia. Em consequência, nos roga
va para readmiti-lo na Congregação. O Irmão veio depois, em pessoa, nos 
conjurar para recebê-lo, colocando-se inteiramente nas mãos dos 
Superiores, para tudo que fosse exigido dele. Prometeu ser constante na 
vocação, dócil, submisso e obediente (56).

320. Outro Irmão, que deixou a Congregação, nos escrevia algum 
tempo depois: “Que mudança em minha situação! Ao ser Irmão, tinha 
Superiores que se interessavam por mim como pai e mãe. Agora, não rece
bo nenhum bom conselho. Aqui apenas se fala em amizades, ciúmes, 
prazeres, fortuna. Nenhuma palavra que possa levar a alma a Deus!...”(59).

321. O Irmão professo, que abandonara a vocação, para se estabele
cer no mundo, exclamava no leito de morte: “Oh! Lástima que não tenha 
compreendido antes que a perseverança na vocação é a chave do céu!” (58).

322. Outro Irmão, que estivera muito tempo indeciso e flutuante na 
vocação, escrevia-nos, depois de ter professado: “Desde que me consa
grei a Deus pelos três votos religiosos e me alistei sob o estandarte de 
Maria, de maneira irrevogável, sinto repouso e paz de alma indizíveis; 
bendigo mil vezes o dia feliz que me viu ingressar na amada Sociedade 
de Maria," (58).

323. 0 Irmão escrevia: “Aprecio mais minha vocação do que o Imperador 
sua coroa.”

324. O Irmão, que abandonou o Instituto, ingressou no exército. 
Expressava seus sentimentos nestes termos: “Quantas mudanças se opera
ram em mim depois que tive a desgraça de deixar o hábito da Santíssima 
Virgem para vestir as roupas do mundo que não conhecia, mas que, por 
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desgraça, aprendi a conhecerás minhas custas. Oh! Como me sentiría feliz 
se pudesse desembaraçar-me delas, reingressar no Instituto dos 
Irmãozinhos de Maria, que sempre amei e ainda amo, embora o tenha 
abandonado para seguir conselhos perniciosos, em lugar de seguir os seus 
que poderíam me conduzir no bom caminho. Oh! Se pudesse deixar o 
serviço militar! Com que felicidade retomaria o santo hábito de que sinto 
saudade, venero e amo mil vezes mais do que este uniforme de hussar- 
do. embora se diga que é o mais vistoso uniforme de todos os regimen
tos. Oh! Como lastimo os jovens Irmãos que, igual a mim. se deixam guiar 
pelas ilusões do mundo, as sugestões do demônio. Não compreendem 
como é suave servir a Deus, estar continuamente sob o manto de Maria 
em sua santa Sociedade. Rogo-lhe, caro Irmão, de dizer a todos os Irmãos 
que, a meu exemplo, quereríam abandonar sua vocação que não serão 
nunca felizes se abandonarem o serviço de Deus, para se engajar no serviço 
do mundo. - Evito, tanto quanto possível, os soldados propensos a ter 
linguagem imprópria; coloco-me todos os dias sob a proteção da Santíssima 
Virgem; rogo-lhe conserve em mim os bons sentimentos e as boas lições 
recebidas no Instituto. Peço-lhe também de não me esquecer em suas 
orações e de fazer rezar por mim os bons Irmãos que farão o retiro, para 
que Deus me conceda as graças necessárias para não ofendê-lo e me conce
da a graça de morrer no Instituto cuja Mãe é a Santíssima Virgem." (58).

325. Outro Irmão, egresso do Instituto, nos escrevia: “O demônio fez 
todos os esforços para arrebatar-me a felicidade da vida religiosa; ator
mentou-me de todas as maneiras. Fui mais forte enquanto observava fiel
mente o Regulamento. Depois que não me fiz mais escrúpulo de faltar ao 
ofício eã meditação, perdi forças, fui vencido, para minha desgraça. Abandonei 
o que mais queria sobre a terra, isto é, a vida religiosa, essa feliz vocação 
que tanto solicitara à Santíssima Virgem." (59).

326. O rapazinho de 15 anos, pertencente a família abastada, dese
java tornar-se Irmão. A mãe estava muito contente, mas o pai se recusa
va; procurava desviá-lo de semelhante vocação. Contudo, o jovem pres
sionava; era piedoso, dócil, obediente, bem comportado como um anjo, 
muito inteligente, o que o tornava duplamente querido pelos genitores. O 
pai disse-lhe um dia: “Colocaria você no seminário menor para estudar 
latim." - “Meu pai”, respondeu o rapaz, “não é latim o que desejo, quero 
tornar-me Irmão.” - “Mas os Irmãos nunca têm dinheiro.” - “Não tenho 
necessidade dele; aqui não tenho nada e estou satisfeito, apesar disso.” - 
“Serás obrigado a obedecer toda a vida.” - “Aqui, obedeço muito bem; não 
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experimento nenhuma dificuldade.” Os primos, de regresso de um baile, 
disseram-lhe que tinham rido muito e se divertiram mais ainda. - “Diverti- 
me também em casa com meus irmãos”, respondeu-lhes; “estou persua
dido de que neste momento estou mais contente do que vocês.” - O pai, 
ao ver essa firmeza e perseverança quis conduzir ele próprio esse amável 
jovem ao noviciado (59).

327. O postulante se aborrecia; queria voltar para casa. Pretextava 
que os pais necessitavam dele, que os Irmãos o tinham forçado a ingres
sar etc....Afinal, apesar das representações que lhe fez o Ir. Mestre dos 
noviços, partiu. - Logo que o pai o viu chegar, disse-lhe que não dormi- 
ria em sua casa; não tinha necessidade dele; se apressasse em retomar o 
caminho do convento; fosse pedir desculpas pela falta; estava muito conten
te de ter um filho na vida religiosa e se acautelasse para não sair de novo. 
O postulante retornou, com efeito, acompanhado pela tia. Em seguida, 
não foi mais questão de aborrecimento e da saída (66).

328. O Pai de um jovem postulante disse ao Irmão que lhe pedia o 
consentimento para que o filho seguisse a vocação religiosa: “Se fosse por 
qualquer outro motivo, não o deixaria partir, mas, visto que é para se 
consagrar a Deus, consinto.” (67).

329- Certo Irmão professo foi entrevistar o Ir. Assistente (Ir. Eubert) 
para dizer-lhe que ia retirar-se sem demora. O Ir. Assistente que gostava 
do Irmão e o estimava, cujas qualidades reconhecia, ficou grandemente 
surpreso e penalizado com essa triste e funesta determinação. - Procurou 
fazê-lo refletir sobre as consequências de semelhante atitude; insistiu com 
ele para perseverar na vocação. Dado que o pobre Irmão não parecia 
comover-se com isso e continuava a querer sair imediatamente: “Mas”, lhe 
disse o Ir. Assistente, “você vai aguardar pelo menos um instante.” Então 
veio-lhe em mente a idéia de recomendá-lo aos Irmãos falecidos do Instituto. 
Sai, toma algumas circulares, começa invocá-los, lendo-lhes os nomes em 
forma de ladainhas. Depois, volta ao Irmão que o aguardava. Que mara
vilhosa mudança! Que milagre da graça! Vê esse Irmão contente, alegre, 
dirigir-lhe estas palavras: “Não lhe peço mais para me retirar; sou total
mente outro do que era há pouco. Queira perdoar-me e continuar seus 
cuidados para comigo. Espero não ser mais ingrato.” Manteve palavra 
(1873). Hoje, é excelente Diretor.

330. Certo jovem Irmão da Província de St Paul-3-Châteaux era impor
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tunado pelos pais que pretendiam fazer-lhe abandonara vocação. Andaram 
40 léguas para chegar à escola onde estava; pressionaram-no com as mais 
vivas instâncias para que regressasse para casa. A mãe acabou dizendo- 
lhe: “Tu és um ingrato, depois de tudo o que fiz por ti; tu nào me amas.” 
- “Sim, amo-a. mãe”, responde o bom Irmão, “mas devo amar a Deus mais 
do que a senhora." Apesar disso, no fim de algum tempo, o Irmào foi assal
tado por tentações terríveis. Escreveu ao Ir. Assistente comunicando-lhe 
que estava decidido a sair. O Ir. Assistente respondeu-lhe do jeito que sabe 
bem fazer. Isso comoveu o Irmão de tal maneira que tornou a escrever- 
lhe para informá-lo que seus sentimentos tinham mudado, estava resolvi
do a viver e morrer na vocação, acontecesse o que acontecesse. O Ir. 
Assistente guardou essa carta em seu arquivo durante 15 meses, presu
mindo que lhe podería servir. Com efeito, no fim desse prazo, vê chegar 
o Irmão em seu gabinete, decidido a partir. Tudo o que lhe pôde dizer 
nào o fazia mudar de idéia. Lembra-se então da carta que o jovem Irmào 
lhe escrevera; abre o arquivo; retira a carta; apresenta-a dizendo: “Você 
conhece esta caligrafia?” O Irmào olha, lê algumas linhas que lhe causa
ram uma crispação nervosa fazendo-o fechar com força os punhos: indi
cação do combate interior que experimentava. Por fim, lança-se de joe
lhos, pede perdão, promete perseverar com a graça de Deus. Foi fiel e 
constante. Algum tempo depois, ligava-se ao Instituto pelos votos perpé
tuos e, depois de viver alguns anos como bom religioso, morreu cheio 
de alegria e de satisfação. Dizia a seu Ir. Assistente, que então se encon
trava em St Paul-3-Châteaux: “Se tiver algum Irmào que balança na vocaçào, 
envie-o a meu túmulo no cemitério, espero, se tiver algum crédito peran
te Deus, que poderei ser-lhe útil.” - O Ir. Eubert contou-me isso, em 28 
de outubro de 1873, em N.D. de 1'Hermitage. Acrescentava que enviou 
diversos e que se sentiram melhor. Soube que vários ex-Irmãos tinham 
sentido grandes remorsos por terem abandonado seu estado, mas nunca 
ouvi dizer que um religioso se tenha lastimado por ter perseverado.
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