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Este nùmero 38 dos Cadernos 
Maristas é o trabalho de urna nova 
equipe encarregada do patrimônio, 
nomeada pelo Conselho Geral para 
o periodo 2019-2021, cujo animador 
é a partir de agora o lr. Antonio Ra
malho. A nova equipe tem 
ex-membros (irmaos André Lanfrey, 
Michael Green, Patricio Pino, Colin 
Chalmers, Allan De Castro) e novos 
membros (irmao Vincent de Paul 
Kouassi, da Africa Ocidental, Sr.  
Dyogenes, do Brasil, e Irma.o Omar 
Peña, da Guatemala). O trabalho foi 
realizado em estreita colaboraçao 
com o Serviço de Publicaçoes, 
dirigido pelo Sr. Luiz Da Rosa, 
responsavel pelas traduçoes e 
encarregado de todo o trabalho 
técnico de layout e publicaçao.

Ao publicar este nùmero 38, a 
equipe quer mostrar a sua 
preocupaçao em manter a 
continuidade relativamente aos 
tempos passados; no entanto, 
nao exclui formas complementares 
de expressao. A maioria dos 
Cadernos Maristas do passado ja 
aparece no site Champagnat.org. 
Esta revista, traduzida 

EDITORIAL 

em quatro linguas, é publicada so 
urna vez por ano e contém artigos 
bastante curtos, enquanto o site 
Champagnat.org oferece espaço 
para investigaçoes que ainda nao 
forarn publicadas ou traduzidas, co
rno é o caso de va.rios artigos ou 
obras mais desenvolvidos, em par
ticular dos irrnaos Antonio Martfnez 
Estaun e André Lanfrey. 

É verdade que esses trabalhos 
tem a desvantagem de estar na lin
gua do seu autor, mas a traduçao 
automaticaja permite, e sem dùvida 
permitirà cada vez mais, que aque
les que nao dominam esse idioma 
possam chegar ao conhecimento 
do conteùdo de maneira aceitàvel. 
Portante, parece-nos que nos pròxi
mos anos essa complementarieda
de, agora inicial, deverà ser refinada 
entre os dois modos de divulgaçao: 
o site pode servir, por exemplo, co
rno banco de dados dos Cadernos
Maristas, os quais publicariam as
contribuiçoes consideradas mais
interessantes, possivelmente atuali
zadas pelo proprio autor.
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Este número 38 é, portanto, 
um número de transição em vários 
sentidos: marca a transição de 
uma equipe editorial para outra e 
inicia o projeto de melhorar o mo
do de divulgação. Ao contrário de 
alguns números anteriores, não se 
escolheu um tema especial, em
bora dois artigos que tratam da 
história das Constituições estejam 

indiretamente relacionados. Pare
ce-nos que a principal contribui
ção deste número 38 é a desco
berta, pelo Sr. Eric Perrin, de uma 
nova carta do Padre Champagnat, 
que lança uma luz única sobre as 
circunstâncias e o meio ambiente 
que reinavam quando ele come
çou a sua obra em L’Hermitage 
nos anos 1825-27.



UM FORTE SINAL
DA DIFUSÃO
DA OBRA DO
PADRE CHAMPAGNAT
Mais de 450 tomadas 
de hábito de 1817 a 1840

ARTIGOS

André Lanfrey, fms

Nos Anais do Instituto (1840 § 
657), escritos em 1884-91, o Ir. Avit 
afirma que em 23 anos (1817-1840) 
«o piedoso fundador reuniu 421 pro
fessos ou noviços, dos quais 92 lhe 
escaparam [... ] e 49 foram para o 
céu». Reconhecendo que «não sa
bemos o número exato», que ele 
idealizou entre 280 e 3001 o número 
de Irmãos presentes no Instituto em 
junho de 1840.

1 Ele calcula que, sem os falecidos, o número de Irmãos vivos deve ascender a 
391, o que supõe que ele de facto estima o número de vestições em 441 e o núme
ro de falecidos em 50. Ele fixa o número de Irmãos que deixaram o Instituto a 92, 
provavelmente porque ele avaliou primeiro o total dos Irmãos. Ver em Anais Tomo 1, 
1840 § 299, nota 81.

Ele também nos explica como 
chegou a esses números:

«O registro de tomadas de hábito mostra que, 

desde 2 de janeiro de 1817, o venerado 

fundador tinha dado o hábito religioso 

a 401 noviços». Mas [...] esse registro só foi 

estabelecido em1829, e os nomes dos que 

já o deixaram não aparecem lá. Podemos, 

sem nos afastar da verdade, elevar para 421 

o número de noviços recebidos na tomada 

de hábito pelo bom Pai.

Nos nossos dias, não damos 
muita importância a esses números 
que nos parecem banais. Mas is
so é esquecer que muitos projetos 
de fundação de congregações de 
Irmãos no tempo da Restauração 
dificilmente conseguirão desenvol
ver-se ou até fracassarão. Temos 
um bom exemplo disso com os Ir
mãos de São Paul-Trois-Châteaux 
e Viviers, que serão absorvidos em 
1842 e 1844 por um Instituto dos Ir
mãos Maristas que, apesar da re
cente morte de seu fundador, não 
perdeu nada do seu dinamismo. M. 
Champagnat conseguiu portanto 
não apenas reunir um grande nú
mero de discípulos, mas também 
manter um número significativo 
dos quais o Ir. Avit nos relatou em 
números, cuja fiabilidade convém 
verificar. Além disso, nos Anais do 
Instituto, onde ele nos dá uma lis
ta anual dos Irmãos que vestiram 

André Lanfrey, fms 7
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o hábito, ele afirma ter-se baseado 
num registro de vestições que pa
rece já não existir atualmente. Por 
isso vou tentar, a seguir, criticar os 
totais do Ir. Avit e comparar as suas 
listas de vestições com os registros 
do Instituto.

QUATRO REGISTROS 
ESTABELECIDOS
POR VOLTA DE 1829

O volume 3 de Origens dos Ir
mãos Maristas (Roma 2011) contém 
os registros de tomada de hábito 
(OFM3 / docs. 497-505), dos votos 
temporários (docs 569-574), dos 
votos perpétuos (docs. 575-580) e 
o registro mortuário (docs.599-601).

Eis o que diz o Ir. Avit sobre isto 
(Anais 1829, § 97).

«Até este ano, [1829] nenhum registro foi mantido 

para constatar as vestições e a emissão dos votos. 

Para preencher essa lacuna, o Padre Champagnat 

iniciou três registros: um para as tomadas 

de hábito, o outro para os votos temporários 

e o terceiro para os votos perpétuos».

Quanto à maneira de preencher 
esses registros, parece altamente 
fantasiosa:

«Cada Irmão era convidado, no seu turno, 

a escrever ele mesmo o ato da sua vestição, 

da sua profissão dos seus votos temporários 

e da sua profissão (perpétua nota do tradutor) 

em cada um desses registos. Vários dos 

que tinham abandonado o Instituto já não 

estavam2 para o fazer. Outros se contentaram 

em escrever o ato registrando a sua tomada 

de hábito e seus votos temporários nos respetivos 

registos3 e os nomes deles não figuram nos 

registos das vestições. Quando os nossos 

sucessores lerem esses três registos, poderão 

não ver claro: um nevoeiro4, tanto mais 

que não há nenhuma ordem cronológica.»

2 Entenda-se : já não estavam no Instituto. O Ir. Avit calculará em 20 os que dei
xaram o Instituto até 1829 (ver p. 316).

3 Expressão pouco cuidada: sem dúvida, significa que alguns escreveram num 
mesmo registro de votos a sua tomada de hábito e os seus votos.

4 A palavra “nevoeiro” deve ser entendida no sentido literal de informação im
precisa e não confiável: mas também no sentido um tanto arcaico de “rascunho”, 
« brouillon », isto é, um esboço que exige inúmeras melhorias.

A data de abertura dos registros 
em 1829 é fidedigna por ser o mo
mento em que Champagnat pro
cede a uma profunda estruturação 
do ramo dos Irmãos ao introduzir a 
batina cosida, as meias de ‘pano’ e 
o novo método de leitura, medidas 
que além disso vão suscitar uma 
verdadeira cabala nesse mesmo 
ano 1829. Entretanto, antes desses 
registros oficiais, havia com certe
za listas ou recolha de tomadas de 
hábito ou de votos, que esses re
gistros de 1829 deveriam recolher. 
Além disso, o registo mortuário re
monta a 1829.

O Ir. Avit salienta que estes re
gistos ou listas não despertam mais 
entusiasmo do que as outras mu
danças: atos de vestições e pro
fissões são registrados em várias 
ocasiões, talvez no momento dos 
retiros, e num ou noutro registro. É 

8 Um forte sinal da difusão da obra do Padre Champagnat
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por isso que, antes de 1829, o re
gistro de tomadas de hábito tem 
muito poucos atos. Por exemplo, 
a tomada de hábito do Ir. Estanis- 
lau Fayol em 25 de outubro de 1822 
só é mencionada nas suas atas de 
profissão perpétua em 11 de outu
bro de 1826.

O Ir. Antonio Couturier (OFM3 
p. 244), que pronuncia os seus 
votos perpétuos em 11 de outubro 
de 1826, menciona que foi admiti
do ao noviciado no dia 1° de janei
ro de 1819 e vestiu o hábito em 15 
de agosto do mesmo ano, mas ele 
não apontou nada no registo das 
tomadas de hábito. E só sabemos 
a data das vestições de um grande 
número de professos temporários 
e perpétuos pela menção desta 
nas atas de votos temporários ou 
votos perpétuos, pelo menos até 
1833, porque depois, as atas dos 
votos deixam de mencionar a data 
de entrada e a tomada do hábito. 
E, a partir de 1836-38, aumentando 
o número de irmãos, as atas indi
viduais dos vários registos foram 
substituídas por listas coletivas.

As falhas “nevoeiros” deplora
das pelo Ir. Avit são, portanto, re
lativos, porque é possível identifi
car muitos Irmãos que entraram no 
Instituto antes de 1829, com a con
dição de fazer malabarismos com 
os registros. No entanto, o Ir. Avit 
tem razão num ponto: muitos Ir

mãos tomaram o hábito sem deixar 
vestígios nos registros, porque dei
xaram rapidamente o Instituto. Mas 
há certamente alguns que, embora 
tenham permanecido no Instituto 
por vários anos, saíram sem deixar 
vestígios porque nunca se deram 
ao trabalho de elaborar as atas do 
seu compromisso: tomada de há
bito ou mesmo votos temporários. 
Frequentemente, só se sabe da 
existência de Irmãos graças ao re
gistro mortuário.

Como sugeri acima, o próprio Ir. 
Avit não é um modelo de clareza, 
porque, nos Anais do Instituto, ele 
pretende usar um registro de vesti- 
ções contendo 401 tomadas de há
bito. Mas o registro de vestições, 
de que atualmente dispomos, só 
dá 352. Obviamente, ele usou uma 
ou mais fontes. Enquanto isso, é 
ele quem dá a lista mais comple
ta sobre as tomadas de hábito de 
1817 a 1840, sendo a sua contribui
ção particularmente preciosa para 
o período de 1817-1828. Estabeleci 
uma tabela comparativa das listas 
nominais contidas nos Anais e dos 
registros que colocarei em anexo 
para não tornar pesado este artigo. 
Contento-me com a tabela-sínte- 
se mais abaixo, que dá o número 
de tomadas de hábito anuais dos 
Anais, o registro das tomadas de 
hábitos (T.H) de votos temporários 
(VT) e perpétuos (VP).

André Lanfrey, fms
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Ano Anais do Instituto Registo de Tomadas 
de Hábito T.H.

Registos VP e VT

1817-1821 9 0 5
1822 10 vestições (§ 35) 0 4
1823 35 (§ 36) 0 1
1824 4 (§ 76) 1 3
1825 10 2 13
1826 4 (§ 5) 0 3
1827 10 (§ 70) 1 13
1828 7 (§ 85) 2 8
Total 1817-1828 57 5 50
1829 10 (§ 99) 8 4
1830 10 9 7
1831 12 10 11
1832 22 25 21
1833 14 17 36
Total 1829-1833 68 69 46
Total 1817-1833 125 74 96
1834 11 11 + 2 misturadas com 

o ano de 1835
1835 46 44
1836 29 317
1837 40 40
1838 58 58
1839 17 + 22 + 22 = 61 22 + 22 ° 17 = 61
1840 31 (Champagnat) 31
Total 1834-1840 275 278
Total geral 401 352

5 O Ir. Avit supõe que há outros noviços cujos nomes não foram registados.
6 Depois destes três primeiros votos ( p.v. ) o registro não menciona mais toma

das de hábito.
7 Mas duas são duvidosas: não há processo verbal com o nome.

Resulta dessa tabela que o número 
de 401 de tomadas de hábito apre
sentado pelo Ir. Avit vem das suas 
próprias contas registradas, ano 

após ano, nos seus Anais. O total 
de registros de tomadas de hábito 
é quase zero no período 1817-1828, 
mas se levarmos em conta os re

10 Um forte sinal da difusão da obra do Padre Champagnat
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gistros de votos que o completam 
(5 + 50), chegamos a um total próxi
mo de 400 tomadas de hábito.

A PROGRESSÃO DO 
NÚMERO DE VESTIÇÕES 
SEGUNDO O IR. AVIT

Sabemos que de 1817 a 1821 o 
recrutamento dos primeiros Irmãos 
foi muito difícil: apenas, em média, 
dois por ano. A seguir, observamos 
um recrutamento modesto, mas re
lativamente regular, de 1822 a 1834, 
que dá um número de 127 tomadas 
de hábito repartidas por 13 anos, 
ou seja uma média de quase 10 to
madas de hábito anuais. Esse é um 
bom resultado, dadas as dificulda
des internas, como a construção 
de l’Hermitage, a doença de Cham- 
pagnat e a revolução de 1830.

Mas é verdade que um grande nú
mero de vestições não foi registrada e 
a média de vestições é subestimada. 
Desde 1835, a congregação experi
mentou um recrutamento massivo: 
265 tomadas de hábito em cinco anos 
e meio, ou seja, cerca de 48 por ano.

Isto é em grande parte um efeito 
da lei Guizot, que estimula o merca
do de educação popular e favore
ce os pioneiros nesse campo, dos 
quais Champagnat é um destaca
do representante. Esse sucesso é 
tanto mais notável, que o fundador 
ainda não obteve reconhecimento 
legal.

CONTRIBUIÇÃO DO 
REGISTRO MORTUÁRIO

O Ir. Avit sabe que o número de 
401 tomadas de hábito é menor 
que a realidade e estima o total em 
torno de 421. Mas ele não faz alu
são ao Registro Mortuário (OFM3, 
doc. 599-600) talvez aberto em 
1825 pela menção da morte do Ir. 
Jean-Pierre Martinol enterrado em 
Boulieu (Ardèche) em 29 de mar
ço. Esse registro dá-nos 48 nomes 
de irmãos e noviços que morreram 
antes de 6 de junho de 1840, dos 
quais cerca de trinta não aparecem 
em nenhum outro registro. Por ou
tro lado, o Irmão Avit manteve 18 na 
lista dos Anais. Tendo em vista as 
dezenas de mortes não levadas em 
consideração pelos Anais ou pelos 
registros, é necessário elevar o total 
das tomadas de hábito para aproxi
madamente 412 e, portanto, o nú
mero provável para um pouco mais 
de 430. Mas há um registro muito 
anterior aos de 1829 e aos Anais, 
que o Ir. Avit não parece ter usado: 
o Registro de Inscrições começado 
em 1822.

André Lanfrey, fms 11
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O REGISTRO 
DAS INSCRIÇÕES 
(OFM2 / DOCS. 142-147)

Foi quando os postulantes de la 
Loire chegaram em março de 1822 
que Champagnat abriu esse registo, 
que constitui uma fonte independen
te dos Anais e dos registos. Começa 
em 28 de março de 1822, indican
do o dia da entrada no noviciado, 
o nome do postulante, seu local de 
origem e as providências para o pa
gamento da estadia. Eis o texto da 
primeira inscrição: «28 de março de 
1822. Claude Aubert, de St. Pal-en- 
-Chalancon. Ele deu 100 (F.) para 
o noviciado e sessenta francos pe
lo hábito». A partir de abril de 1825, 
as notas começaram a ser norma
lizadas. Por exemplo: «21 de abril 
de 1825. Jean Chomel, de Boulieu, 
quinze anos, entra na casa como 
noviço».8 Seguem-se os aspetos fi
nanceiros; e sobretudo, seu nome 

religioso que aparece na margem: 
«F. Dosithée». Graças a esse no
me religioso, acrescentado a muitas 
notícias, sabemos que a entrada na 
casa foi seguida por uma tomada de 
hábito cujo registo não dá a data. 
Obviamente, sua fiabilidade é ape
nas relativa: as notas são frequente
mente confusas, as entradas foram 
omitidas, muitos nomes religiosos 
não foram assinalados. Apesar des
sas limitações, esse registro é a fon
te mais completa de entradas e de 
tomadas de hábito de 1822 a 1840.

ENTRADAS NO
NOVICIADO E TOMADAS 
DE HÁBITO NO REGISTRO 
DAS INSCRIÇÕES

Os resultados na tabela abaixo 
não devem ser tomados de manei
ra absoluta, mas como ordens de 
magnitude mais ou menos fiáveis.

8 Alguns ingressam como internos e por isso foram excluídos da lista
9 O registro não menciona esses anos, mas eu os ponho na tabela para que as 

entradas desse período sejam contabilizadas
10 Os primeiros Irmãos, incluindo alguns postulantes inscritos pelo Ir. Avit.

Anos Registo 
de inscrições 
Entradas 
no noviciado

Registo 
de inscrições. 
Tomadas de hábito 
(não datadas)

Tomadas de hábito 
nos Anais e 
registos TH/VT/VP

1817-219 1210 9 8
1822 13 10 10
1823 05 3 2
1824 11 9 5
1825 18 8 13
1826 18 13 4
1827 20 11 15

Um forte sinal da difusão da obra do Padre Champagnat
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1828 20 8 10
1829 18 13 10
1830 10 7 10
Total 1817-30 145 92 87
1831 18 14 13
1832 31 29 25
1833 17 14 17
1834 42 41 11
1835 50 47 47
Total 1831-35 158 145 113
1836 34 24 29
1837 52 43 40
1838 72 64 57
1839 78 67 61
1840 3411 28 31
Total 1836-40 270 226 218
Total 1817-40 573 463 418

Se acreditarmos no registo de 
inscrições, de 1817 até à sua mor
te, o P. Champagnat teria recebido 
quase 600 jovens no noviciado; e

acredita-se que mais de 450 de
les tenham tomado o hábito. A di
ferença entre o número de entra
das e o dos que tomaram o hábito,

11 A última vestição de 1840, depois da morte de Champagnat, não se considerou.

André Lanfrey, fms 13
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que equivale a cerca de 110, (573 
- 463), representaria, portanto, as 
saídas ou regresso às suas casas, 
num tempo geralmente curto, en
tre a entrada e a tomada de hábi
to. Portanto, estamos muito acima 
dos números do Ir. Avit que avaliam 
as tomadas de hábito em 401-421. 
Se aceitarmos o número de 300 
irmãos ainda presentes à hora da 
morte do P. Champagnat, a taxa de 
perseverança em relação ao núme
ro total de entradas seria, portanto, 
um pouco mais de 50% e a mesma 
taxa em relação à tomada de hábi
to, cerca de 65%. Essa proporção 
de cerca de um terço dos Irmãos 
que saíram depois de vestir o hábi
to entre 1817 e 1840 parece-me um 
pouco otimista, mas de qualquer 
forma mais realista da que apresen
ta o Ir. Avit, que contabilizava que 
92 Irmãos sobre 401 eram «menos 
de um quarto» se tinham retirado.

Em resumo, os cálculos do Ir. 
Avit subestimam o número total de 
tomadas de hábito e o grande nú
mero de saídas e dispensas. Quan
to ao número de cerca de 460-470 
tomadas de hábito, será otimista 
demais? Eu consideraria a alta hi
pótese do número de tomadas de 

hábito, sendo a baixa hipótese um 
pouco maior que a do Ir. Avit: em 
torno de 440.

AS DATAS DAS 
TOMADAS DE HÁBITO: 
UM REVELADOR DA 
HISTÓRIA DO INSTITUTO

Percorrendo as listas de toma
das de hábito, chamou-me à aten
ção as variações surpreendentes 
entre o número anual de entradas 
no noviciado e o número das vesti- 
ções. Esse fenômeno é particular
mente nítido no ano de 1834, ao no
tar 42 entradas no noviciado, mas 
apenas 11 vestições naquele ano. 
Para estudar o fenômeno com mais 
pormenor, pus abaixo uma tabela 
abreviada das tomadas de hábito a 
partir dos registos.

Distribuí as tomadas de hábito 
por trimestre. As datas começam 
pelo mês. Assim, 03/20 significa 
20 de março. O número entre pa
rênteses indica para determinadas 
datas o número de referências en
contradas nos registros. Mas essa 
contagem é apenas indicativa e não 
pretende ser completa.

Ano Janeiro- 
março

Abril- 
junho

Julho- 
setembro

Outubro- 
dezembro

Total 
anual

1817 03/30 (2) 1
1818
1819 08/15

09/08
2

1820

Um forte sinal da difusão da obra do Padre Champagnat14
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1821
1822 10/25 1
1823 10/11

10/20
11/01

3

1824 03/25 10/22 2
1825 03/25 04/03 08/03 10/18 4
1826 10/11

12/02
12/25

3

1827 03/25 04/22 08/15 10/14
10/18/
10/26

6

1828 03/25 05/25 09/08 10/08 4
1829 08/15

09/08
09/24

10/ ? 4

1830 01/18
03/25 (7) 06/27

08/15 ??? 10/09 4

1831 02/02 08/15 10/02 (4)
11/01

4

1832 01/01 (5)
03/25 (6)

08/15 (4) 10/07(9) 
12/02

5

1833 02/02 (4) 06/14 (4) 
(Sagrado
Coração de 
Jesus)

09/08 (3) 10/06
12/08 (6)

5

1834 02/02 (2) 04/07 07/13 (9) 3
1835 01/06 (19)

03/25 (21)
05/28 (3) 07/26 (14) 12/20 (2) 5

1836 03/25 (10) 07/03 (13) 10/23 (6) 3
1837 01/03 (8) 04/03 (11)l 

06/21 (2)
08/15 (8) 10/29 (11) 5

1838 01/01(15) 05/13(12) 08/15 (16) 12/08 (15) 4
1839 02/02 (22) 04/08 (22) 08/15 (17) 3
1840 01/06 (13)

02/02 (6)
03/25 (12)

Falecimento 
de 
Champagnat 
06/06/1840

3

André Lanfrey, fms
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Assim, em 23 anos, teriam ocor
rido cerca de 73 tomadas de hábi
to. Um grande número está ligado 
a festas litúrgicas fixas: Circuncisão 
em 1 de janeiro, Epifania em 6 de ja
neiro, Cátedra de São Pedro em 18 
de janeiro, a Apresentação de Je
sus em 2 de fevereiro, A Anuncia
ção em 25 de março, a Assunção 
em 15 de agosto, a Natividade de 
Maria em 8 de setembro, a Imacu
lada Conceição em 8 de dezembro. 
Outras vestições estão ligadas ao 
ciclo pascal. Assim, 25 de maio de 
1828 é, naquele ano, a data de Pen- 
tecostes. No entanto, o grande nú
mero de tomadas de hábito em ou
tubro mostra a importância do retiro 
anual, no final do qual tem lugar as 
tomadas de hábito e as profissões.

Normalmente, há por ano en
tre três e cinco vestições: mais ou 
menos uma por trimestre. Mas os 
eventos podem mudar seriamente 
o número e a disposição. O caso 
parece óbvio em 1826, época da 
doença de Champagnat e do con
flito entre os Irmãos e Courveille: 
enquanto quatro vestições estavam 
regularmente repartidas no ano 
anterior, as três vestições de 1826 
aconteciam no final do ano: a pri
meira em outubro e as outras duas 
em dezembro.

Em 1829, não há tomadas de 
hábito antes de 15 de agosto: isso 
seria um efeito da revolta das meias 
de ‘pano’? Em 1830, a revolução no 

final de julho impediu as vestições 
de 15 de agosto? O Ir. João-Batis- 
ta (Vie, cap. 17, p. 180) afirma que 
neste dia o P. Champagnat deu o 
hábito «a alguns postulantes que 
estavam no postulantado», o que 
na arquidiocese foi considerado um 
ato ousado e admirável. Mas não 
encontrei nenhum vestígio dessa 
vestição nos registros e não pare
ce que houvesse vestições em 8 
de setembro. Apenas são atesta
das as vestições de outubro. Muito 
mais tarde, em outubro de 1839, a 
eleição do Irmão Francisco substi
tuiu a tradicional tomada de hábito 
que será adiada até a Epifania de 
1840. E a doença de Champagnat, 
sem dúvida, precipitou as vestições 
a seguir em 2 de fevereiro e 25 de 
março, porque a tradição determina 
que ocorram na presença do Fun
dador.

O PROBLEMA
DAS VESTIÇÕES EM 1834

Portanto, não é muito difícil, em 
geral, explicar as datas e a frequên
cia das tomadas de hábito. Somente 
a falta de vestições em outubro de 
1834 me trouxe um problema, pois 
trata-se de um tempo complexo. 
Em 1833, a arquidiocese pressionou 
Champagnat, que não obteve a sua 
autorização legal, para se integrar 
nos clérigos de Saint Viateur12 . Mas, 
no início de 1834, esse projeto de 
fusão foi abandonado. Há também 

12 Ver Vida, capítulo 18 (p. 192). O Ir. João-Batista é muito crítico em relação a 
“Padre Pompallier” e atribui-lhe manobras que provavelmente vêm do P. Cholleton, 
que dificilmente valoriza Champagnat

16 Um forte sinal da difusão da obra do Padre Champagnat
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a lei Guizot, de 28 de junho de 1833, 
que coloca dois problemas sérios: 
o diploma obrigatório para profes
sores e a dispensa do serviço mi
litar (Anais do Instituto, 1834, § 2). 
Champagnat retoma então as suas 
diligências para a aprovação legal, 
mas não empreende uma nova via
gem a Paris.

A razão mais provável para a 
falta de vestições em outubro de 
1834 foi a tentativa de aprovação 
da SM em Roma. O padre Colin, 
acompanhado pelo padre Chanel 
e padre Bourdin, partiu para Roma 
em 29 de agosto de 1833 para ob
ter o reconhecimento da Sociedade 
de Maria em quatro ramos. Mas as 
autoridades romanas dificilmente 
aprovam um projeto tão complica
do. O padre Colin voltou de Roma 
em fevereiro de 1834 (OM1 / doc. 
306-307), sabendo que teria que 
ser apresentado um novo projeto. 
Mas ele é relativamente otimista e 
espera um documento de encora
jamento depois de algumas sema
nas de espera. Como este docu
mento demora a chegar, porque 
o governo pontifício está em plena 
reestruturação,13 no verão de 1834 
os Maristas preocupam-se e em 
13 de agosto de 1834 JC Colin es
creve ao cardeal Odescalchi, novo 
prefeito da Congregação de Bis
pos e Religiosos, para lhe lembrar 
da causa dos Maristas (OM1 / doc. 
317). Talvez seja neste contexto de 

13 Sobre este assunto muito complicado, veja particularmente OM1 / p. 681-693
14 Este « nosotros » no significa necesariamente que el P. Champagnat hubiese 

participado en el nuevo grupo, aunque no lo excluye.

espera ansiosa que é preciso si
tuar a circular de 10 de agosto de 
1834 (Circulares, T. 1, p. 4) em que 
o Padre Champagnat declara aos 
Irmãos: «Pretendemos partir em 
breve para Roma:14 é preciso que 
toda a Sociedade contribua para o 
bom resultado através da oração e 
redobramento do fervor». Nas Car
tas de Champagnat, essa circular 
foi colocada em 1833, sendo a data 
de 1834 considerada um erro, por 
essa circular parecer anunciar a imi
nente partida do padre Colin e seus 
companheiros no final de agosto de 
1833. Pessoalmente, não acredito, 
porque dificilmente um erro de data 
e uma nova viagem a Roma pode- 
ria ser prevista em 1834, precisando 
os maristas conhecer as causas do 
silêncio romano, sem contar com o 
desejo de apresentar um projeto de 
sociedade mais aceitável para as 
autoridades romanas.

Ainda no outono de 1834, a 
questão da aprovação romana des
pertou grande efervescência entre 
os Padres Maristas, como mostra a 
carta de Colin a Champagnat em 10 
de outubro, que o convidou com ex
trema insistência a vir ao retiro dos 
Padres Maristas que começa no dia 
15: “Desejo muito que você venha; 
até acho que é necessário que você 
esteja conosco” (OM1 / doc. 325). 
Como essa convocação inesperada 
chega no momento do retiro anual 
dos Irmãos, a hipótese mais pro

André Lanfrey, fms 17
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vável é que a tomada de hábito te
nha sido adiada, talvez devido a um 
novo plano de viajar para Roma e, 
em qualquer caso, de viagem pre
cipitada a Belley. Foi provavelmente 
por volta de 20 de outubro, após o 
retiro, que a estratégia para Roma 
foi redefinida e que um plano de 
viagem teria sido abandonado. No 
entanto, é um tanto surpreendente 
que a tomada de hábito de recupe
ração só tenha ocorrido em janei
ro de 1835, como se a hipótese de 
uma ausência prolongada tivesse 
impedido que se fizesse mais cedo 
a tomada de hábito.

De qualquer forma, este exem
plo ilustra o fato de Champagnat 
continuar a ser um protagonista im
portante na estruturação da SM. No 
momento em que estabeleceu seu 
centro na diocese de Lyon e quan
do encontrou relutância da parte 
das autoridades romanas. A ideia de 
uma viagem de Champagnat a Ro
ma, então, parece tanto mais prová
vel, que a dificuldade está essencial
mente relacionada com os ramos da 
Sociedade, sendo a dos Irmãos de 
longe a mais importante. O exame 
das tomadas de hábito, portanto, 
lembra-nos que Champagnat esta
va mais envolvido do que se pensa 
nas negociações da SM com Roma.

De resto, a parte principal de 
nosso dossier é de ordem quanti
tativa: Champagnat acolheu no seu 
noviciado cerca de 600 jovens, dos 

quais mais ou menos 450 recebe
ram o hábito. Isso dá uma boa ideia 
da influência de seu trabalho, do 
qual o Ir. Avit já nos havia dado uma 
visão ligeiramente subestimada.

TOMADAS DE HÁBITO E 
PROFISSÕES PERPÉTUAS

Basicamente, esse grande nú
mero de tomadas de hábito e um 
número total de 280 a 300 Irmãos 
na altura da morte de Champagnat 
é menos importante que o dos pro
fessos perpétuos, o que constitui 
uma excelente prova da capacida
de do Fundador de manter os seus 
discípulos. Em outubro de 1836, 70 
Irmãos renovaram ou pronunciaram 
publicamente seus votos perpétu
os pela primeira vez. Em 1837 se
rão mais 26, e em 1838, mais 27. A 
idade média para a profissão era de 
28 anos. Aumentou para cerca de 
110 em outubro de 1839, quando 92 
desses « professos15 » elegeram o 
Irmão Francisco como diretor-ge- 
ral. Constituem, portanto, o núcleo 
sólido de uma obra da qual cerca 
de 200 noviços e professos tempo
rários formam uma periferia muito 
menos homogênea.

15 Os outros estão na Oceania ou não puderam vir. os demás están en Oceanía 
de donde no han podido venir.

O aspeto quantitativo da ques
tão das tomadas de hábito leva, 
portanto, a horizontes de ordem 
qualitativa. Por exemplo, é óbvio 
que vestir o hábito azul em 1820 não 
significa a mesma coisa que vestir a 

18 Um forte sinal da difusão da obra do Padre Champagnat
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batina em 1829 ou 1836. Além disso, 
como se fazia a tomada de hábito? 
E que tipo de compromisso se fa
zia? Em particular, havia um vínculo 
entre a tomada do hábito e a «pro
messa», cujas fontes nos falam co

mo de uma antecipação de votos, 
sem que saibamos quando era pro
nunciada e por quem?

Este será o assunto de outro ar
tigo.

André Lanfrey, fms 19





ARTIGOS

TOMADAS
DE HÁBITO E 
CONSTITUIÇÕES 
PRIMITIVAS DOS 
IRMÃOS MARISTAS 
em La Valla e l’Hermitage 
(1817-1826) André Lanfrey, fms

No início do registo das profis
sões perpétuas (OFM3 / doc. 575), 
o Ir. Luís mostra-nos o seu curricu- 

lum vitae marista e de alguma forma 
resume a história das origens do ra
mo dos Irmãos:

“Eu, Irmão Luís, nascido João-Batista Odras, filho legítimo de João-Maria Odras, falecido, 

e Joana-Maria Poyeton, viva, nativa da paróquia de Lavalla, com a idade de 27 anos, declaro 

que, pela graça de Deus, fui admitido em 2 de janeiro de 1817 na casa de Lavalla, 1° noviciado 

da sociedade de Maria; que por volta do trigésimo dia de março1, no mesmo ano, tive a honra 

de vestir o hábito religioso dos Irmãos da referida sociedade, depois de ter feito um humilde 

pedido ao R.P. superior, e que, a seguir, sob a permissão do meu mesmo superior também 

abaixo-assinado para certificar a permissão, no oitavo dia de setembro de 1828, na capela do 

ND de L’Hermitage, antes de receber a Sagrada Comunhão na Santa Missa, fiz secretamente, 

mas voluntária e livremente, os três votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência aos 

superiores (sic) da referida Sociedade de Maria, de acordo com seus estatutos e objetivos; em 

fé do que assinei este ato na presença do Irmão Jean-Pierre e do Irmão Lucien, que também 

assinaram. O sexto dia de outubro de 1828 em Notre Dame de l’Hermitage.

1 O dia 30 de março de 1817 é o domingo de Ramos.
2 Embora anunciada no processo- verbal, a assinatura de Champagnat não fi

gura no registo.

F. Luís, F. Jean-Pierre, F. Lucien2
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Desde 18263 alguns Irmãos fize
ram votos perpétuos e redigiram 
atas semelhantes. Algumas têm 
passagens problemáticas. Em par
ticular, o que significam estes votos 
“aos superiores” da S.M?

3 Embora tenha sido o primeiro inscrito no registro de profissões perpétuas, o Ir. 
Luis não foi o primeiro a professar. A primeira profissão de nove Irmãos ocorreu em 
11 de outubro de 1826. Explicarei depois as razões desse atraso.

4 Biographie de quelques Frères, edição princeps-, p. 11. O Irmão Luis, tendo 
morrido em 1847, é possível que esta biografia seja mais antiga que a Vida de Cham- 
pagnat (1856), que traz no capítulo 15 quase exatamente as mesmas finalidades.

5 Biographie de quelques Frères, edição princeps-, p. 11. O Irmão Luis, tendo 
morrido em 1847, é possível que esta biografia seja mais antiga que a Vida de Cham- 
pagnat (1856), que traz no capítulo 15 quase exatamente as mesmas finalidades.

6 Quer dizer em 1819..

Antes desta data, o compromis
so fazia-se em duas etapas: entra
da no noviciado e tomada do há
bito. Sobre esses dois momentos, 
o nosso conhecimento é incomple
to e, às vezes, contraditório. Por 
exemplo, qual era o ritual primitivo 
da tomada de hábito? Em que con
sistia o pedido ao superior? etc ... 
E a tomada de hábito incluía a pro
messa de que nos fala a Biografia 
do Ir. Luís?4

« Depois de dois anos de noviciado5, para vir 

em auxílio da inconstância humana e fixar a 

vocação de seus primeiros Irmãos,

ele (Champagnat) propôs-lhes que fizessem uma 

promessa de fidelidade a Deus.

Com essa promessa, os Irmãos se 

comprometeram a trabalhar pela sua própria 

santificação, a educar as crianças, especialmente 

os pobres, a obedecer ao superior, a guardar 

a castidade e a colocar tudo em comunidade».

O capítulo 15 da Vida oferece-nos 
o texto integral dessa «promessa 

de fidelidade» por cinco anos. E, co
mo o Ir. João-Batista nos diz que foi 
uma antecipação dos votos, somos 
levados a pensar que a promessa 
fazia parte da tomada de hábito até 
1826. Mas tentarei mostrar que es
sa «promessa» é, de fato, o primei
ro texto constitucional do ramo dos 
Irmãos Maristas.

AS TOMADAS DE HÁBITO 
ANTES DE 1826

Não vou insistir no processo de 
entrada no noviciado. A partir de 
1822, o Padre Champagnat inscre
veu no registro de inscrição (OFM / 
3 / doc. 105) o nome do postulante 
e seu local de origem, bem como 
o dinheiro pago ou prometido para 
o pagamento do noviciado. Quanto 
à tomada de hábito, antes de 1826 
ela significava entrar numa asso
ciação laical. Depois, é apenas um 
passo antes dos votos dentro de 
uma congregação. A cor e a forma 
do hábito religioso são sinais visíveis 
dessas mudanças. Nos Anais, o Ir. 
Avit (1822, § 35: 1826 § 51) diz-nos 
que em 1822-26 os noviços «vesti
ram o traje azul6 . Em 1827, os novi
ços «vestiram o hábito religioso», ou 

22 Tomadas de hábito e constituições primitivas dos Irmãos Maristas
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seja, a batina preta7. Mas a cor e a 
forma do traje dos Irmãos são me
nos significativas do que o ritual da 
tomada de hábito mencionado nos 
Anais (1822, § 35).

7 É bem possível que os professos de 1826 tenham já usado esse traje preto. 
Por outro lado, não há certeza de que antes de 1822 os noviços tenham vestido 
um hábito azul. O inspetor Guillard que visita Bourg-Argental em 23 de abril de 1822 
(OM1/ doc. 75) nos diz que « o traje deles consiste num casaco preto com um gran
de manto ».

8 A parte final da fórmula é a seguinte: na presença do Irmão X e do Irmão Y que 
também assinaram,. Nunca se encontra a expressão «como testemunhas»

«Nada confirma o cerimonial das 
vestições então em uso. Era ex
tremamente simples. A cerimônia 
ocorria na pequena sala usada co
mo oratório e aos pés do altar que 
ali tinha sido colocado. Não havia 
registro para inscrever essas ves- 
tições e os nomes daqueles que 
usavam a vestimenta azul. Esse re
gistro só foi iniciado em 1829. Cada 
um dos noviços escrevia ele mes
mo o ato da vestição de acordo 
com a seguinte fórmula: “Eu, abaixo 
assinado, N..., nascido em ...aos... 
anos de idade ..., declaro que, pela 

graça de Deus, fui admitido no no
viciado em ..., que vesti o santo há
bito em ..., depois de ter pedido hu
mildemente ao RP Superior, abaixo 
assinado, para certificar a sua con
cessão. Em testemunho do que, eu 
assinei este ato na presença dos 
Irmãos. que assinaram como tes- 
temunhas8. ».

O Ir. Avit evoca assim o tem
po de Lavalla (1817-1824), quan
do as tomadas de hábito ocorriam 
no oratório da casa. Ele não diz 
nada sobre os primeiros anos de 
l’Hermitage, onde as vestições se 
realizavam certamente na capela. E 
cita-nos um processo-verbal-típico 
mais primitivo do que os processos 
verbais recolhidos a partir de 1829. 
(OFM / 3 / doc. 497)

Fórmula dos Anais 1822 § 35 Registo das tomadas de hábito

« Cada um dos noviços escrevia ele 
próprio o ato da sua vestição sobre este 
registo em conformidade com a seguinte 
fórmula:

Processo-verbal da tomada de hábito 
do Ir. Régis Civier feita em 1824, mas 
oficializada em 1829.

« Eu, abaixo assinado, N..., nascido a... 
em ... com a idade de..., faço fé e declaro 
que

« Eu, abaixo assinado Ir. Régis, nome 
de batismo François Civier, filho legítimo 
de Pierre Civier, natural da paróquia de 
Boisset, com a idade de vinte e três anos, 
faço fé e declaro que,

Pela graça de Deus fui admitido ao 
noviciado dia ...,

Pela graça de Deus fui admitido dia vinte e 
sete do mês de março de 1822 na casa de 
Lavalla, noviciado da Sociedade de Maria,
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que tomei o santo hábito9 dia..., que no dia 25 do mês de março de 
1824, tive a honra de ser revestido do 
santo hábito religioso10 dos Irmãos da 
Sociedade,

depois de ter pedido humildemente ao 
Reverendo Padre superior [que] também 
assinou para certificar a sua concessão.

depois de ter pedido humildemente ao 
Reverendo Padre superior [que] também 
assinou para certificar a sua concessão.

Em fé de que assinei este ato em presença 
dos Irmãos... que assinaram como 
testemunha11. ».

Em fé de que assinei este ato em presença 
do Ir. João-Batista e do Ir. António que 
também assinaram no dia treze de outubro 
de 1829 em N.D. de L’Hermitage.
Ir. Régis, Champagnat, Ir. João Batista, Ir. 
António.

Ambos os textos mencionam 
as mesmas etapas. Mas, no há
bito em si e no seu significado, a 
diferença é grande: “o santo hábi
to” tornou-se “o santo hábito reli
gioso dos Irmãos da Sociedade”. O 
Ir. Avit revela, portanto, a fórmula 
para tomar o hábito azul antes de 
1826, enquanto o Ir. Régis usa a 
nova fórmula adaptada à tomada 
da batina. Sobre o pedido de tomar 
o hábito e a autorização do supe
rior, quase nada sabemos12^ Mas 
a própria cerimônia, contida na 
Regra de 1837, que certamente se 
inspira muito no rito primitivo, nos 
informará.13

PROCEDIMENTO PARA 
ADOTAR O HÁBITO: 
O DIÁLOGO PRELIMINAR

Em 1837, tomava-se o hábito 
antes da missa e começava com o 
canto do Veni Creator Spiritus. En
tão o sacerdote abençoa os hábitos 
que ele designa como «uma prote
ção salutar, um princípio de santida
de e uma defesa garantida contra 
os ataques do inimigo». Segue-se 
um diálogo ritualizado entre os pos
tulantes e o celebrante, que talvez 
seja o famoso pedido mencionado 
no ato de tomar o hábito ou emi
tir os votos. Existe uma versão de

9 É o hábito azul.
10 Em 1824 ainda não é o hábito religioso.
11 O final da fórmula enuncia-se invariavelmente :... em presença do Irmão X e 

do Irmão Y que também assinaram, o ..., e nunca se encontra a expresão : “como 
tesemunhas.”

12 Uma pesquisa de 1828 (OFM / 1 / doc. 104) classifica os Irmãos de acordo com 
critérios religiosos e morais (piedade, submissão, caráter, catecismo, regularidade) e 
conhecimentos profanos (ciência, gramática, aritmética, escrita). Além disso, questões 
materiais como o pagamento da pensão ou o hábito tinham que ter sua importância.

13 Também a encontramos no Manuel de piété, para uso dos noviços, antecessor 
dos Principes de perfection, publicado em 1855, em “Várias orações para santificar 
o dia” (p. 263-267)

14 Ir. J. Pedro Herreros, La regla del Fundador. Sus fuentes y evolución, doc 33 
p. 442-443.
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183414 mais próxima da tradição primitiva do que a de 1837.

Diálogo de 1834 Regra de 1837

Pergunta/
Meus queridos filhos (sic), que me vindes 
aqui pedir em frente dos altares erguidos 
em honra da Mãe de Deus?15

O celebrante.
Meus queridos filhos, que pedis?

Resposta /
Querido Pai, viemos pedir-lhe o pobre 
hábito de Irmão de Maria

Os Postulantes.
Pai, pedimos-lhe o hábito dos Irmãos de 
Maria.

O cel.
Vocês estão decididos a usá-lo com de
voção, a viver e morrer na exata obser
vância das regras prescritas dos Irmãos de 
Maria?

Os Postul.
Sim, meu Pai, essa é a nossa firme 
resolução

Pergunta/
P / O passo que estão para dar é de grande 
importância para a salvação das vossas 
almas. É na presença da Santíssima 
Trindade, ao pé (sic) de Jesus Cristo, cujo 
Corpo Sagrado aqui repousa ... Vocês vêm 
somente depois de um exame maduro?

R/ Nós examinamos bem. Nós sabemos 
que é diante de Deus e ao (sic) pés de 
Maria que eu16 (sic) peço ser revestido17 
com as ‘livrés’ (sic) da Sociedade

P/ Para vos revestir do hábito que vocês pe
dem com entusiasmo, vocês devem morrer 
para o mundo, para a vossa família (sic), 
para os vossos amigos e para vós mesmo, 
para viver apenas em Jesus e Maria.

O Cel. Para se tornarem verdadeiros filhos de 
Maria, meus queridos filhos, terão que morrer 
para o mundo, para as vossas famílias, para 
os vossos amigos e para vós mesmos, para 
viver apenas em Jesus e Maria.

15 É estranho este plural. A não ser um erro de copista, poderia fazer alusão a 
um lugar particular.

16 Este singular é talvez o traço de um formulário previsto para um só noviço.
17 As ‘livrées’ são o uniforme usado pelos servos de um grande personagem.
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R/ Desejamos ardantemente (sic) que 
Jesus e Maria sejam o nosso tudo e que 
todo o resto não seja nada para nós.

Os Postul. É o que desejamos de todo o 
coração, para que o mundo não seja nada 
para nós e que Jesus e Maria sejam o 
nosso único tudo. 
.

O Cel. Mas vocês desejam abandonar 
imediatamente o mundo, suas pompas e 
suas vaidades e tomar o pobre hábito dos 
Irmãos de Maria?

Os Postul. Sim, Pai, desde muito tempo 
que o desejamos, e pedimos-vos de não 
diferir de no-lo dar.

P / Somente nestas condições, consinto, 
de todo o coração, que sejam revestidos 
com o pobre hábito de Irmão de Maria. 
Vamos, meus queridos filhos (sic).

O Cel. Estou muito feliz, meus queridos 
filhos, e quero que vocês sejam recebidos 
na Sociedade dos Irmãos de Maria. 
Deixem, pois, os hábitos do mundo com 
sua vaidade e revistam-se do pobre hábito 
que vocês pedem com tanto entusiasmo, 
revestindo-vos ao mesmo tempo de Jesus 
e de Maria. Vamos, meus queridos filhos.

É fácil ver que o texto de 1834 é 
o mais sóbrio. Na fórmula de 1837, 
a questão da fidelidade à regra é 
definitivamente nova. Os postulan
tes então saem para revestir o há
bito religioso. O documento de 1834

indica um rito importante que a re
gra de 1837 não conserva: «O ce
lebrante dá a cada um o nome de 
religião». Uma vez vestido, prosse
gue o diálogo entre o superior e os 
noviços.

Tomadas de hábito e constituições primitivas dos Irmãos Maristas

Diálogo de 1834 Regra de 1837

P/ Eis-vos mortos para o mundo, meus 
queridos filhos; estais contentes (sic) ?

O celebrante. Eis-vos mortos para o 
mundo, meus queridos filhos; estais 
contentes (sic) ?

R / Estamos muito felizes Os postul. Sim, meu Pai, estamos muito 
felizes e o nosso coração está na mais 
viva alegria.

26
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P / Vocês têm toda a razão para estar 
satisfeitos (sic), pois a partir deste 
momento Maria se torna (sic), de uma 
maneira muito especial, a vossa boa Mãe 
e Jesus Cristo o esposo da vossa alma.

D / Este favor toma o lugar de tudo. O 
mundo não tem nada que me18 seduza. 
Não precisamos de mais nada para pedir a 
Deus, a não ser a perseverança no estado 
sagrado que abraçamos voluntariamente.

18 Outra vez um singular que indica uma origem individual desse diálogo.
19 No Manual de piedade de 1855, o diálogo é mais desenvolvido e a expressão 

“Irmãos de Maria” é substituída por “Pequenos Irmãos de Maria”.

Vocês têm toda a razão em estar 
satisfeitos; pois, a partir deste momento, 
por uma graça especial, vocês tornam-se 
de maneira especial os filhos de Maria, os 
protegidos de São José e os irmãos de 
Jesus Cristo.

É uma graça que valorizamos mais do que 
todos os bens do mundo; estas grandes 
vantagens significam que deixamos com 
alegria os nossos pais, nossos amigos 
e toda a vaidade do século, e pedimos 
a Deus que a graça de perseverar até à 
morte na vocação do Irmão de Maria, que 
abraçamos neste dia..

Os dois textos têm algumas diferen
ças notáveis: em 1834, Jesus Cristo 
é “o esposo da vossa alma”, mas 
em 1837 prevalece a referência à 
Sagrada Família; além disso, a no
ção de vocação, pouco presente 
em 1834, onde é apenas uma ques
tão de “estado sagrado”, é clara
mente afirmada em 183719.

Nos dois casos, existe um pe
dido fundamentado para tomar o 
hábito e a autorização expressa do 
celebrante. Os postulantes pedem 
“o pobre hábito de Irmão de Ma
ria”, também considerado como «o 
traje» dos que pertencem a Maria. 
É, ao mesmo tempo, a renúncia ao 
mundo, sob os auspícios de Jesus 
e Maria. Havia, no entanto, antes 
deste pedido ritualizado, uma abor
dagem mais individual? O Manual 

de Piedade (1855, p. 279) contém, 
em todo o caso, um «Pedido de ad
missão aos votos» que poderá ter 
servido para a tomada de hábito 
antes de 1826.

“Eu, abaixo assinado, Irmão N, de ..., entrei 

no noviciado em ..., depois de ter rezado e 

considerado cuidadosamente para conhecer 

a vontade de Deus, desejando me entregar 

inteiramente a Nosso Senhor, sob a proteção 

da Bem-Aventurada Virgem Maria, e ligar-me 

ao Instituto dos Irmãozinhos de Maria, ao qual 

acredito ser verdadeiramente chamado, imploro ao 

Reverendo Irmão Superior Geral que me admita ao 

voto (de obediência, nos três votos perpétuos da 

religião ou ao voto de estabilidade). “

Podemos facilmente reconhecer 
nesta fórmula o curso do diálogo na 
tomada de hábito. E além disso, só 
é mencionada a entrada no novicia
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do, como se se tivesse adaptado na 
altura dos votos uma fórmula pre
viamente usada para o pedido de 
tomada de hábito.

AS CONSTITUIÇÕES 
DOS NOVIÇOS

Sendo feitos os pedidos dos 
postulantes e respostas favoráveis 
do superior, este convida os novi
ços «um após outro» a pronunciar 
«um protesto público» de fidelida
de «a Deus e à Santíssima Virgem», 
que retoma essencialmente o con
teúdo da diálogo.

«Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e 

Espírito Santo, um só Deus em três pessoas, 

eu me dedico inteiramente a Vós, e vos ofereço 

o sacrifício de tudo o que tenho na terra, e tudo 

o que o mundo ama e procura; Nada desejo 

e nada mais peço do que fazer a Vossa santíssima 

vontade e a da Santíssima Virgem, 

que benignamente, apesar da minha indignidade, 

se digne receber-me entre os seus filhos.

Ah! Santíssima Virgem, minha boa e terna Mãe, 

escolho-Vos como minha amável Soberana 

e me consagro a Vós de uma maneira muito 

especial; Peço-Vos, ó melhor das mães, 

que nunca consintais que me torne indigno 

da Vossa proteção e dos vossos favores, 

para que eu possa ter a felicidade de aumentar 

o número dos Vossos fiéis servos na morada 

da feliz eternidade».

É uma consagração trinitária e 
mariana, exatamente a mesma das 
Irmãs Maristas que tomaram o há
bito em 8 de dezembro de 182420. 
Os dois primeiros Irmãos que ado
taram o hábito em março de 1817 
podem já ter proferido essa oração, 
que não faz alusão explícita à Socie
dade de Maria enquanto está cheio 
do espírito de Champagnat. Em 
particular, encontramos os temas 
de Maria Mãe e «filhos de Maria». 
A oração final do celebrante, na mi
nha opinião igualmente primitiva, 
parece um pouco mais explícita so
bre a natureza da sociedade quan
do se fala do «santo hábito de Maria 
Santíssima», que não é outro senão 
o hábito azul, um sinal comum de 
consagração a Maria21.

20 OM1/ doc. 124.
21 O Irmão Francisco quando criança tinha usado o traje azul depois de sua con

sagração a Maria por sua mãe. As Irmãs Maristas tomam um hábito azul.

Os dois primeiros Irmãos que tomaram o hábito 

em março de 1817 podem já ter pronunciado essa 

oração, que não faz alusão explícita à Sociedade 

de Maria, apesar de estar repleta do espírito de 

Champagnat. Em particular, encontramos os temas 

de Maria Mãe e «filhos de Maria». A oração final do 

celebrante, na minha opinião igualmente primitiva, 

parece um pouco mais explícita sobre a natureza 

da sociedade ao se falar do «santo hábito de Maria 

Santíssima», que não é outro senão o hábito azul, 

um sinal comum de consagração a Maria.

«Deus todo-poderoso e eterno, que pela vossa 

infinita bondade, retirastes os vossos servos aqui 

presentes do mar tempestuoso do mundo, e os 

recebestes tão misericordiosamente sob a vossa 

proteção; pedimos que, despojando-se dos hábitos

28 Tomadas de hábito e constituições primitivas dos Irmãos Maristas
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deste mundo perecível, revistam o santo hábito 

da bem-aventurada Maria, Mãe de Deus, como 

uma veste de salvação, e mereçam ser colocados 

entre os seus filhos fiéis; e que, caminhando 

constantemente sobre seus passos, eles possam, 

após o curto espaço desta vida, ser revestidos de 

abençoada imortalidade e cantar seus louvores em 

conjunto com ela. Por J.C.N.S.22. Assim seja. »

22 Oração idêntica entre as Irmãs Maristas
23 Somente depois da eleição do P. Colin é que os Irmãos farão seus votos ao 

superior da Sociedade de Maria, em 1836.

A entrada na sociedade dos «Ir
mãos de Maria» é, portanto, pensa
da desde o início, como uma reti
rada do mundo cujo sinal é a veste 
azul. Mas esse compromisso é pu
ramente espiritual, como se fosse 
uma entrada numa confraria pela 
qual um piedoso leigo se compro
mete com uma vida cristã fervorosa, 
sem um compromisso apostólico 
explicitamente formulado. Portanto, 
a famosa «promessa» mencionada 
pelo Ir. João Batista na biografia do 
Ir. Luís e na Vida do Fundador, no 
capítulo 15, não faz parte do rito de 
tomadas de hábito.

se afastarem, enquanto o Ir. Luís, 
segundo discípulo, foi tentado pelo 
sacerdócio. O capítulo 15, portanto, 
apresenta os votos como uma ne
cessidade «de vincular os Irmãos à 
sua vocação [...] por compromissos 
irrevogáveis», mesmo que «desde o 
início ele (Champagnat) fizesse os 
Irmãos fazer promessas de fideli
dade a Deus e à sua vocação». Is
so é bastante contraditório, mas o 
autor deseja apagar, tanto quanto 
possível, o facto de que o estabe
lecimento de votos põe em causa 
as constituições primitivas do ramo 
dos Irmãos. Mas as atas das nove 
primeiras profissões perpétuas re
velam muito bem o problema sub
jacente:

«...No dia 11 de outubro de 1826, [...] secreta, 

mas voluntária e livremente, fiz os três votos 

perpétuos de pobreza, castidade e obediência 

aos superiores da dita Sociedade 

de Maria, de acordo com os seus estatutos 

e finalidades .............

OS VOTOS QUESTIONAM 
OS ESTATUTOS
PRIMITIVOS DO RAMO 
DOS IRMÃOS

Como eu disse acima, é no início 
do capítulo 15 da Vida do Fundador 
que falamos dos votos estabeleci
dos em 1826 e de uma promessa 
anterior. No capítulo 14, foi-nos lem
brado que L’Hermitage viu Ir. João 
Maria Granjon e Etienne Roumésy

O uso desse plural («aos supe
riores») mostra que o ramo dos Ir
mãos depende agora do ramo dos 
sacerdotes que ainda não tinham 
escolhido um superior. Portanto, 
os votos não são recebidos apenas 
por Champagnat, que foi eleito su
perior pelos Irmãos em outubro de 
1825. O paradoxo é que, no início de 
outubro de 1826, Courveille já se foi 
e que Terraillon está prestes a fazer 
o mesmo, ficando Champagnat o
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único padre em L’Hermitage24. Ou
tro elemento problemático: os votos 
são feitos de acordo com os esta
tutos e as finalidades da Sociedade 
de Maria. Mas em que consistem?

Portanto, é fácil entender por 
que os principais Irmãos da épo
ca de La Valla olham com reservas 
o Padre Champagnat, que prevê 
uma Sociedade de Maria governa
da pelos padres de quem ele nem 
se considera superior. Ele também 
expressa claramente a sua posição 
numa carta (n ° 11) a M. Cattet em 
18 de dezembro de 1828: «A socie
dade dos Irmãos não pode ser vista 
positivamente como obra de Maria, 
mas apenas como um ramo poste
rior à própria sociedade25 ».

O PE. COURVEILLE 
E AS CONSTITUIÇÕES 
DA ORDEM

A carta enviada de Aiguebelle 
pelo P. Courveille em 4 de junho de 
1826 (OM1 / doc. 152) lança luz so
bre a questão dos «estatutos e fi
nalidades» da Sociedade de Maria. 
De fato, ele lamenta «a diferença de 
opinião sobre o propósito, a forma, 
as intenções e o espírito da verda
deira sociedade de Maria» (§ 13). 
Ele deseja que o seu sucessor «não 
se afaste do propósito do Instituto e 

das verdadeiras intenções da divina 
Maria» (§ 14) e (§ 15) «de que não vá 
contra a lei de Deus, a fé da Santa 
Igreja Romana, as constituições da 
ordem, o bem e a utilidade da So
ciedade de Maria». Mesmo que ele 
admita sua incapacidade carismáti
ca de estabelecer «as constituições 
da ordem», estas não são abolidas. 
E o Padre Champagnat conseguirá 
fazer prevalecer uma interpretação 
monástica da Sociedade de Maria 
com mais tato, mas não sem dificul
dades. Os Ir. João-Maria Granjon, 
Etienne Roumésy, Ir. Luís, Ir. João- 
-Batista e muitos outros26 se opu
seram portanto, não apenas ao P. 
Courveille, mas também a um Pa
dre Champagnat adepto de uma 
Sociedade de Maria como uma or
dem religiosa composta por Padres 
e Irmãos. Com o regresso tardio do 
Ir. Luís e João Batista em 1828, os 
«estatutos e finalidades» de Lavalla 
foram suplantados pelos de Four- 
vière

ESTATUTOS
E FINALIDADES
DOS IRMÃOS MARISTAS 
EM LA VALLA,
EM 1819-1826

A famosa «promessa» de que o 
Ir. João Batista fala é, pois, o primei
ro texto constitucional do ramo dos

24 Somente depois da eleição do P. Colin é que os Irmãos farão seus votos ao 
superior da Sociedade de Maria, em 1836.

25 Na Vida, parte 1, capítulo XIX, p. 202-204, o Ir. Jean-Baptiste relata quase as 
mesmas palavras.

26 O registro indica os votos perpétuos tardios dos Irmãos Hilarion, Régis, Cyprien 
(Furet).
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Irmãos. Temos duas versões: uma 
no capítulo 15 da Vida, certamente 
muito retocada pelo Ir. João Batista, 
e outra datada de 1826 (OM1 / doc. 
168) conservada numa folha anôni-

ma, que é de longe a mais confiável. 
Sua data não é trivial: estamos no 
momento em que Courveille e Pa
dre Champagnat tentam deixá-la de 
lado.

Versão 1/ A 
« promessa » de 1826

Versão 2/ A
« promessa » de acordo com La Vie Ch. 15

“Nós, abaixo assinados, para a maior gló
ria de Deus e honra da augusta Maria, 
Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, 
certificamos e garantimos que nos dedi
camos por cinco anos, a partir de hoje, 
mil oitocentos e vinte e seis, livre e mui
to voluntariamente, à piedosa associação 
daqueles que se dedicam, sob a proteção 
da Bem-aventurada Virgem Maria, à ins
trução cristã dos filhos (enfans-sic) dos 
camponeses.

«Tudo para a maior glória de Deus e para 
a honra da augusta Maria, Mãe de Nosso 
Senhor Jesus Cristo».

«Nós, abaixo assinados, certificamos e 
atestamos que nos consagramos por cin
co anos, a partir de hoje, [...] livre e muito 
voluntariamente, a Deus na pequena as
sociação dos Pequenos Irmãos de Maria, 
para trabalhar incessantemente, pela prá
tica de todas as virtudes, à nossa santi
ficação e à educação cristã das crianças 
das aldeias.»

Queremos dizer:
primeiro, só procurar a glória de Deus, o 
bem de sua Igreja Católica, Apostólica e 
Romana e a honra da augusta Mãe de 
nosso Senhor J (esus) C (hristo).

Então queremos dizer:
1° Procurar apenas a glória de Deus, a 
honra da augusta Mãe de Nosso Senhor 
Jesus Cristo e o bem da Igreja Católica, 
Apostólica e Romana.

Em segundo lugar, comprometemo-nos a 
ensinar gratuitamente aos indigentes que 
o pároco nos apresentar 1 ° catecismo, 2 ° 
oração, 3 ° leitura, respeito pelos ministros 
de Jesus Cristo, obediência aos pais e 
autoridades legítimas.

2° comprometemo-nos a ensinar 
gratuitamente a todas as crianças indigen
tes que o pároco nos apresentar, assim 
como a todas as outras crianças que nos 
forem confiadas, o catecismo, a oração, 
a leitura, a escrita e outros conteúdos do 
ensino primário, de acordo com suas ne
cessidades.

Pretendemos, em terceiro lugar, compro
meter-nos a obedecer, sem replicar, ao 
nosso superior e àqueles que por sua or
dem nos forem propostos.

3° comprometemo-nos a obedecer, sem 
replicar, ao nosso superior e a todos 
aqueles que por sua ordem forem desig
nados para nos conduzir.

Em quarto lugar prometemos guardar a 
castidade.

4° Prometemos guardar a castidade.

Em quinto lugar, pomos tudo em 
comunidade. »

5° Pomos tudo em comunidade. »
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Na versão 1, o nome da associa
ção é muito impreciso, enquanto o 
outro designa os Pequenos Irmãos 
de Maria. Mas, acima de tudo, o 
segundo ponto da versão 2 escla
rece o objetivo primitivo: agora é 
necessário proporcionar não ape
nas instrução, mas educação cristã 
a todas as crianças e não apenas 
aos indigentes. O programa é bas
tante extenso e modernizado: não 
apenas a leitura, mas também a es
crita e outras disciplinas. Por outro 
lado, o respeito devido aos pais e 
ao príncipe legítimo desaparece do 
programa educacional, porque lem
bra demais o ideal político-religioso 
da Restauração. O Ir. João Batista, 
portanto, adaptou essa promessa 
aos seus leitores de 1856,27 mas ele 
preservou a estrutura.

Esse contrato coletivo («Nós, 
abaixo assinados ...») inscreve-se 
espiritualmente na sequência da 
consagração de Fourvière, confor
me indica o lema marista, mas sem 
chegar ao ponto de se valer do no
me «marista». É ainda um contrato 
de direito privado, então frequente 
entre pessoas piedosas e de origem 
modesta, que decidem viver em co
munidade tanto apostólica como de 
trabalho. É o caso de muitas comu
nidades de mulheres ou «beatas», 
incluindo as irmãs de São José de la 
Valla. Os futuros Irmãos Cassien e 
Arsène, em Sorbiers, praticam esse 
tipo de comunidade.28. Bem ade

quado para as comunidades locais, 
este contrato é um pouco arcaico 
e inadequado para grupos maiores.

OS CONSTRANGIMENTOS 
DO IR. JOÃO-BATISTA

Ao tentar mostrar que os votos 
de 1826 eram apenas a formaliza
ção de uma suposta promessa que, 
basicamente, impunha as mesmas 
obrigações, o Ir. João-Batista levou 
os leitores a uma direção errada.

«Cada irmão assinava esta promessa de joelhos 

e perante a comunidade reunida. Vê-se que 

continha, em princípio, todas as obrigações da vida 

religiosa, e era isso que o Padre Champagnat não 

deixava de declarar aos Irmãos quando os admitia 

a contraí-la».

Com efeito, o Ir. João Batista 
descreve o rito de adesão de cada 
irmão a esse compromisso coletivo 
em 1819: «Nós, abaixo assinados 
...». De fato, o texto constitucional 
da comunidade devia ser concluído 
para permitir a eleição de um diretor 
(o Ir. Jean-Marie Granjon), prova
velmente em outubro, e a chegada 
do Padre Champagnat na qualida
de de superior. Ao usar o imperfeito 
«assinava» em vez do simples pas
sado «assinou», o Ir. João Batista 
sugere que cada novo noviço re
alize esse ato no momento da sua 
tomada de hábito. Mas vimos que 
vestir um hábito não comporta esse

27 Não devemos esquecer que a biografia é pública e o Ir. João Batista adapta o 
texto à ideia que se tinha da educação por volta de 1856

28 Ver Biografias de alguns Irmãos.
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tipo de promessa. No entanto, ele 
não estava totalmente errado, por
que, entre admissão ao noviciado e 
tomada de hábito, os postulantes 
eram iniciados nas constituições da 
comunidade dos Irmãos e sabiam a 
que os comprometia precisamente 
a tomada de hábito

A seguir, o Ir. João Batista fala
-nos sobre uma oposição do Ir. Lu
ís, que ele situa em 1818, mas que 
seria mais adequada para o ano de 
1826.

A primeira vez em que se pôs a questão de 

assumir esse compromisso em 1818, o Ir. Luís, 

que tinha uma consciência extremamente timorata 

e era com razão observador escrupuloso do 

que prometia a Deus, ficou assustado com as 

obrigações de que se tratava e recusou-se a 

assinar, apesar do conselho do padre Champagnat 

e dos convites amigáveis dos outros Irmãos.

O Ir. João-Maria ficou surpreendido e até 

escandalizado com isso».

E ele relata uma conversa en
tre o Ir. João Maria preocupado e 
o P. Champagnat, tranquilizando-o 
quanto à fidelidade do Ir. Luís.

Uma oposição ao texto consti
tucional primitivo em 1818-19 não é 
impossível29. Mas o autor fala espe
cialmente dos anos 1826-28, porque 
é muito improvável que João Maria

29 O fato de o Ir. Luís ser enviado para Marlhes em 1818-1819 deu um certo peso 
à hipótese de um desacordo, nessa época entre J.M. Granjon e Champagnat.

30 Quando La Vie apareceu em 1856, o Irmão João Maria Bonnet, que se tinha 
tornado diretor provincial de St Paul-Trois-Châteaux, ainda estava vivo. Os Irmãos 
que então leram a Vida de Champagnat certamente não o confundiram com Jean- 
-Marie Granjon. Para um leitor atual, a confusão é fácil...

Granjon ou Padre Champagnat te
nham revelado ao autor uma con
versa de 1818. O Irmão Jean-Marie 
escandalizado e preocupado, não é 
João-Maria Granjon, mas o Ir. João 
Maria Bonnet30, que entrou no no
viciado em 2 de setembro de 1826, 
tomando o hábito em 2 de dezem
bro do mesmo ano e que fará seus 
votos perpétuos aos 23 anos, em 
8 de setembro de 1828, ao mesmo 
tempo que os Irmãos Luís e João 
Batista Furet.

REVELAÇÃO
TENDENCIOSA DA CARTA 
CONSTITUCIONAL DOS 
IRMÃOS MARISTAS

Apesar de propósitos bastante 
confusos, o Ir. João Batista revela
-nos o texto fundador do ramo dos 
Irmãos Maristas, finalizado em 1819, 
durante seu primeiro capítulo geral. 
Ansioso por apagar as querelas en
tre as várias concepções da Socie
dade de Maria, ele não quis conce
der a um texto desatualizado pela re- 
fundação de 1826 a importância que 
merecia. No entanto, se ele lhe deu 
um arranjo e distorceu o seu signifi
cado, não o ocultou. Além disso, in
gressado no Instituto em 1822, ade
riu à constituição primitiva de 1819 e 
resistiu ao estabelecimento de votos, 
pois, como o Ir. Luís, de quem nos 
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deixou uma imagem muito favorável, 
ele só fará os seus votos perpétuos 
em 1828. Sobre esse assunto, o Ir
mão João Batista era pessoalmente 
um homem envergonhado.

AS VANTAGENS DA 
INSTITUIÇÃO DOS VOTOS

A instituição dos votos é, pois, 
uma verdadeira refundação da obra 
dos Irmãos, mesmo que a ruptura 
com o passado não seja radical, 
pois quatro Irmãos ainda vestiram o 
hábito azul em 1826 (Anais 1826, § 
69). E a crise causada por essa mu
tação termina pelos votos perpétu
os do Ir. Luís em 8 de setembro de 
1828 «aos superiores da dita Socie
dade de Maria31, segundo os seus 
estatutos e as suas finalidades».

31 A Sociedade de Maria só vai ter um «centro de unidade» em 1830 com a eleição 
não oficial do Pe. Colin.

O ramo dos Irmãos retirará dos 
votos alguns benefícios. A solicita
ção de vestir o hábito torna-se mais 
fácil porque é apenas o primeiro 
passo para a adesão e dá tempo 
ao superior e aos candidatos antes 
de contrair um contrato vinculativo. 
Essa será uma das chaves para o 
rápido desenvolvimento da congre
gação depois de 1826. De agora em 
diante os aspirantes sabem que es
tão entrando numa congregação de 
ensino usando o hábito dos Irmãos 

da Doutrina Cristã, enquanto que 
antes a denominação de «Irmãos 
Azuis» traduzia uma certa interro
gação da opinião sobre a natureza 
da obra do P. Champagnat.

Dito isso, mesmo que a subs
tância do debate dos anos 1826-28 
escapasse à maioria dos Irmãos 
mais ligados à pessoa do Fundador 
do que a um texto constitucional, 
a questão mais concreta da batina 
cosida, o método de leitura e meias 
de «pano», que provocou uma re
volta em 1829, deve ser pensada na 
continuidade dessa crise em torno 
dos votos, dos estatutos e dos fins 
da Sociedade de Maria.

No entanto, a crise de 1826-29, 
durante a qual Champagnat se afir
mou como um fundador firme, re
solverá apenas temporariamente a 
integração do ramo dos Irmãos na 
Sociedade de Maria, de estilo muito 
monástico e com direção sacerdo
tal. O problema das relações entre 
os Irmãos e os Padres ressurgirá 
periodicamente até à década de 
1860, porque os anos de 1817-1826 
foram para os Irmãos Maristas anos 
fundadores, que testemunham, es
piritualmente, o rito de tomar o há
bito e, institucionalmente, a carta 
constitucional de 1819, cuja impor
tância tem sido subestimada.
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APRESENTAÇÃO

Com entusiasmo ponho nas 
mãos dos leitores uma descoberta 
que pode nutrir a condução dos Re
cursos Humanos em todos os pro
cessos de gestão nas obras maris- 
tas.

Graças a uma minuciosa obser
vação do material das cartas ativas 
e outros escritos de Champagnat, 
podem-se identificar os principais 
processos da Gestão dos Recur
sos Humanos que utilizava, com 
destreza, Marcelino Champagnat. 
Recordamos que os anos 1800 fo
ram uma época em que a gestão 
de pessoas era totalmente empíri
ca, onde não existia informação que 
orientasse para uma gestão eficaz; 
os manuais, procedimentos, regras 
teriam que se criar.

Sem perder de vista a mística de 
Marcelino, seu coração enamorado 
de Cristo, sua santidade, podemos 
integrar outros aspectos que, sendo 
menos difundidos, têm vigência em 
nossos dias. A gestão de Recursos 
Humanos se planifica e organiza 
através das necessidades de cada 
organização e busca desenvolver 
os principais processos impregna
dos de sua cultura organizacional, 
suas tradições, sua história e seus 
valores. Neste sentido, encontrare
mos semelhanças e diferenças en
tre os processos de Recursos Hu
manos realizados nas origens e nos 
processos atuais.

No caso das obras maristas, 
oferece-se algo mais que um mero 
serviço educativo. O serviço educa
tivo está impregnado pelo carisma 
marista que herdamos de Marcelino 
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que nos faz viver o amor que Jesus 
e Maria têm a cada pessoa e que 
nos impulsiona a transmiti-lo aos 
demais: entre adultos, até as crian
ças e jovens por meio da evange- 
lização. São lugares que oferecem 
um estilo de vida cristã para realizar 
um trabalho humanizador a serviço 
de uma educação integral onde se 
vive o evangelho.

MARCELINO E
OS PROCESSOS DE 
RECURSOS HUMANOS

A gestão de pessoas esteve vin
culada, desde o início, à missão que 
dirigiu Marcelino. Ele explorou, ao 
longo de sua laboriosa entrega, os 
principais processos da Gestão do 
Talento Humano. Marcelino geren
ciou pró-ativamente, antecipou-se a 
seu tempo; talvez sem saber, com a 
ciência certa, teve a fineza de fazer 
uma gestão centrada na preocupa
ção das pessoas que tinha a seu 
encargo, hoje denominada Gestão 
do Talento Humano. Sua destreza 
e domínio na arte de conduzir pes
soas não se limitava a exercer um 
olhar único como religioso; observa
va a praticidade e desenvolveu um 
olfato que lhe permitia chegar onde 
pensava.

As fontes nos permitem identi
ficar claramente oito aspectos que 
são os que hoje em dia estão em 

plena vigência: Gestão de Seguran
ça e Saúde no Trabalho, Processo 
de Verificação de Capacidades. 
Processo de Seleção de Pessoas, 
Administração de Pessoal, Capaci
tação. Gestão da Remuneração e 
Desenvolvimento de Pessoas.

Iniciemos o recorrido por alguns 
processos ainda hoje atuais e co
nheçamos de perto os talentos de 
gestão de Marcelino Champagnat.

GESTÃO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO

Em todo momento Marcelino se 
preocupava para que os lugares on
de se edificassem salas de aula ti
vessem as condições de infraestru- 
tura que garantissem segurança e 
salubridade para adultos e crianças.

“Em Bourg Argental o Ir. Michel o fez muito bem; 

sua escola não funciona mal. Não tem sem dúvida 

mais que 90 crianças, porém, todos os dias 

chega algum. Estão muito mal alojados; inclusive 

foi-lhes proibido de usar a horta que lhes convinha 

infinitamente. Não estou incomodado por isto. Falei 

com o senhor Deplain, e ao senhor de Sablon; fiz 

ver a eles que o prédio não convém para escola; é 

necessário contar com algo melhor para o futuro. 

Fizeram promessas; não sei o que farão. Não têm 

pressa para pagar”.2

2 H. JUAN MARIA GRANJON; Saint-Symphorien-le-Château; 1823-12-01; PS 001; 
ch110001.doc; original autográfico: AFM 111-1; Editada em CSG 1, 139, e, parcialmente 
em: Vie p. 343-344, AAA, p.53.

Sua insistência evidencia-se em 
seus escritos e na firmeza quando 
decide não enviar ou retirar Irmãos 
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se os locais não cumpriam as con
dições básicas.

Pedimos em cada lugar uma casa ampla, saudável 

e bem arejada, de aulas amplas segundo o número 

de alunos, uma horta onde os Irmãos tenham o 

passatempo de cultivá-la, um mobiliário de 2.000 

francos e cem francos anuais para cuidá-lo.3

3 PARROCOS DE ANNECY; HAUTE SAVOIE; 1828; PS 009; ch110009.doc; Cópia 
da minuta AFM 132.2, p. 173-174.

4 PBRO. JORGE METTON; PÁRROCO DE SURY-LE-COMTAL, LOIRE; 1837-11; PS 
161, ch110161.doc; Cópia da minuta, AFM, RCLA 1, p. 16, n° 17.

5 PBRO. SIMON CATTET; V.G., LYON; 1828-12-18; PS 011; ch110011.doc; Original 
autográfico, AFM 132.2, p. 174-175; editado em: Vie, p. 234-235; OM, 1, p. 451-453.

Marcelino dava a importância 
que o tema merecia, inclusive vi
sitava pessoalmente os possíveis 
lugares para o ensino. Em certa 
ocasião, ele declarou o risco que al
gumas estruturas ofereciam, o que 
hoje as autoridades chamam de 
locais não habilitados. Não era ra
ro que deixara a clara intenção de 
visitar algumas reformas de luga
res onde se hospedavam os Irmãos 
com a finalidade de adequá-los 
ao que já estava estabelecido nos 
contratos. Com sentido preciso e a 
atitude firme fez diagnósticos das 
infraestruturas que visitava e dava 
suas conclusões a respeito.

As aulas devem estar sempre 
contíguas; a porta de comunica
ção deve ter vidros e aberturas 
nas paredes ou tabiques de se
paração, a fim de que os mestres 
possam ver-se facilmente desde 
seu assento.4

PROCESSO 
DE VERIFICAÇÃO 
DE CAPACIDADES

Ao longo do tempo e devido à 
conjuntura social vivida na Fran
ça, Marcelino provê o Instituto de 
Irmãos os quais brinda com uma 
formação idônea para em segui
da enviá-los a exercer seu traba
lho docente - evangelizadores de 
crianças. Neste sentido, uma ação 
contínua é a de fazer uma exaustiva 
análise entre os Irmãos (trabalha
dores) preparados e disponíveis pa
ra cumprir determinada função e o 
número de Irmãos (trabalhadores) 
solicitados de diferentes pontos do 
país.

“Teríamos ainda necessidade de uma pessoa 

para a boa administração da obra dos Irmãos, 

que começa a andar. Permita-me recordá-lo aqui, 

entre parêntesis, a promessa que me fez 

de dar-me todas as pessoas necessárias para 

nossa obra, os quais, portanto, não pediriam 

mais que vestuário e sustento...”5

A análise das necessidades de 
pessoal converteu-se, então, em 
uma tarefa permanente para aten
der a curto, médio e longo prazo 
e assim cobrir as mais urgentes e 
convenientes.
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Nesse sentido, buscava substi
tuir quando a situação o merecia, 
criava novos postos quando era es
tritamente necessário. Parecia que 
Marcelino tinha clareza com respei
to ao conceito de pessoa dotada, 
condição necessária para contar 
com pessoal necessário devida
mente capacitado para determina
do posto, tendo em conta as com
petências de cada um. É uma técni
ca de organizar as pessoas com o 
fim de satisfazer necessidades, sa
bendo que tanto a falta de pessoal 
como o excesso de demandas po
dem ser prejudiciais. A Champagnat 
sucedeu - em certo momento - que 
tinha mais demandas do que Irmãos 
disponíveis, momentos em que teve 
que decidir rapidamente pelo mais 
oportuno, dava sua palavra em pra
zos que, avaliados rapidamente, 
poderia efetivá-los.

PROCESSO DE
SELEÇÃO DE PESSOAL

O processo de Seleção de Pes
soal é aquele que devido ao lugar 
que ocupa na engrenagem da Ges
tão de Talento Humano pode con
siderar-se uma peça chave para a 
continuidade da missão de qualquer 
organização.

Na correspondência ativa pode
-se apreciar que é o segundo pro
cesso, pela frequência, mais utiliza

do por Champagnat especialmente 
no ano 1838, ano de intensa ativida
de para o Padre devido, entre ou
tras situações, à sua busca incan
sável pela aprovação formal do Ins
tituto, à partida de seus Irmãos para 
o Serviço Militar e às demandas de 
Irmãos que permaneciam penden
tes de cumprir. Era evidente a pre
ocupação de Marcelino para que 
os postulantes cumprissem com 
os requisitos estipulados nos crité
rios estabelecidos (idade, situação 
social, etc.) e aqueles registrados 
nos documentos da época como 
as Circulares aos Irmãos. Nestas 
últimas solicitam, por exemplo, um 
certificado de boa conduta; o que 
hoje se solicita aos professores que 
aspiram ser trabalhadores em uma 
instituição Marista, é precisamente 
este mesmo documento que hoje 
em dia se pede que acrescentem 
aos documentos de contratação, 
somente mudaram os nomes: certi
ficado de antecedentes penais, cer
tificado de antecedentes policiais e/ 
ou certificados de trabalhos anterio
res.

Além disso, solicita-se, via tele
fone, algumas referências do traba
lho desempenhado e especialmen
te daquelas competências que são 
necessárias que um trabalhador te
nha para o posto designado.

“...2. Um certificado de boa conduta da parte do 

Sr. Prefeito.”6

6 CIRCULAR A LOS HERMANOS; 1833-08-10; PS 029; ch110029.doc; Cópia da 
minuta, AFM, RCLA, 1, p. 8; editada em CSG 1, p. 4.
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Marcelino pede e dá referên
cias com muita facilidade, não tem 
receio para dizer as coisas tal co
mo são, assim foi com Luis Fouet, 
carpinteiro de quem dá muito boas 
referências. O processo de seleção 
hoje em dia, do mesmo modo, tenta 
assegurar que os trabalhadores se
jam pessoas íntegras, característica 
de grande importância para a tarefa 
educadora.

“.. .Luis Fouet, carpinteiro de Sougraigne, 

município do departamento do Aude, tem 

fé, piedade, zelo e pode dirigir uma escola.

Considero-o seguro no que tange a costumes

e honradez.”7

7 PBRO. FRANCISCO MAZELIER; SUPERIOR DE LOS HH. DE LA INSTRUCCION 
CRISTIANA; 1838-07-16; PS 198; ch110198.doc; Original autográfica, AFM, 112.10.

8 PBRO. FRANÇOIS FLEURY MOINE; PÁRROCO DE PERREUX, LOIRE; 1837-12-12; 
PS 163; ch110163.doc; Cópia da minuta, AFM, RCLA 1, p. 74-75, n° 81; editada e CSG, 
1, p. 238

9 P. JUAN CLAUDIO COLIN; BELLEY, AIN; SUPERIOR CENTRAL DE LA SOCIEDAD 
DE MARIA; 1835-03-29; PS 055; ch110055.doc; Original autográfica, AFM 113.6.

Apesar das circunstâncias difí
ceis, Marcelino respeitava os requi
sitos solicitados para que os Irmãos 
pudessem exercer.

“.Já lhe havia dito que não poderia você ter por

ora um Irmão com certificado.8

Por outro lado, também é inte
ressante e tem muito sentido para 
a formação religiosa o pedido que 
Marcelino faz aos postulantes de 
uma cópia do Atestado do Sacra
mento do Batismo.

Dentro do processo de seleção é 
necessário ao menos uma entrevis
ta em que o postulante pode estar 

frente a frente com algum membro 
da instituição responsável de ob
servar a identificação do candidato 
com o perfil requerido para o posto.

Champagnat é rigoroso em seu 
próprio processo de seleção de Ir
mãos, tem um questionário que os 
candidatos, antes de ser admitidos 
ao noviciado, devem responder. As 
perguntas estão dirigidas a dados 
específicos deles, de sua família, de 
sua situação social, dos sacramen
tos realizados, da experiência de 
trabalho, motivos de desvinculação, 
antecedentes familiares, estado de 
saúde, etc. Vejamos um breve ex
trato deste questionário.

[4] Questionário que o candidato precisa 

responder antes de ser admitido ao noviciado:

1° De onde vem? Qual é seu nome de família 

e acrescente também o nome de seus pais, 

profissão, idade e domicílio?
2° É filho legítimo?

3° Qual é o estado e a situação dos pais? Vivem 

de formada remediada ou necessitam do filho para 

poder viver?9

Também, dentro de qualquer 
processo de seleção de pessoal 
encontram-se presentes algumas 
diretivas, políticas e leis para cum
prir. Entre elas está - no Peru - Lei 
Geral da Pessoa com Deficiência N° 
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29973, em que se indica que é nulo 
todo ato discriminatório que afeta 
seus direitos de toda distinção, ex
clusão ou restrição por motivos de 
deficiência. Com respeito a isto não 
deixa de surpreender a visão que 
Marcelino tem a respeito à base de 
toda lei: um olhar compassivo e de 
esperança pelo outro, um olhar para 
a verdadeira essência de todo ser 
humano e o direito à sua reinserção 
no trabalho. Indica-o claramente 
sua atitude frente a um Irmão em 
formação que havia perdido quase 
a visão de um olho.

“...e que depois da revisão contraiu uma espécie 

de tumor que lhe tira quase a visão de um olho. 

Nós queríamos conservá-lo no ensino. Mesmo 

quando sua formação era pouca, pôde prestar 

bons serviços”10.

Em toda instituição ocorrem si
tuações pessoais que provocam 
a ausência temporária do pessoal, 
de saúde, de falecimento de algum 
familiar direto, de emergências e/ 
ou eventos fortuitos. Quando uma 
pessoa se ausenta no trabalho e o 
tempo se prolonga é indispensável 
buscar um substituto ou suplência. 
Este tipo de realidade não foi alheia 
ao Padre Champagnat. Inclusive 
demonstra que se antecipava aos 
fatos preparando alguns Irmãos ca

so se apresente uma situação que 
merece uma substituição ou su- 
plência.

“.Quanto ao Irmão Flavien, não pense

em enviá-lo agora [a Hermitage];

seria impossível substituí-lo neste momento.

Trate esse Irmão com muita delicadeza.”11

10 SR. HIPOLITO JAYR; PREFECTO DE LA LOIRE; 1837-11; PS 154, ch110154.doc; 
Borrão, AFM 113.19.

11 HERMANO DIONISIO; DIRECTOR DE ST. DIDIER-SUR-ROCHEFORT, LOIRE; 
1838-01-05; PS 168; ch110168.doc; Original autográfica AFM 111.29.

12 MONS. JUAN BAUTISTA FRANCISCO POMPALLIER; VIGÁRIO APOSTÓLICO DA 
OCEANIA; 1838-05-27; PS 194; ch110194.doc; Original autográfica conservada na ca
sa provincial dos Irmãos Maristas de Sídney; cópia fotostática em AFM, 113.13.

Essa cena também, evidente
mente, pode-se apresentar com o 
pessoal diretivo, e para ele é im
portante saber identificar talentos 
daqueles que dirigem. Ao mesmo 
tempo isto permite desenvolver, 
entre outras coisas, um trabalho em 
equipe.

“.O Pe. Matricon segue comigo; e dele muito me 

alegro: faz-se amar pelos Irmãos e possui um juízo 

muito correto. O Ir. Francisco é meu braço direito; 

em minha ausência faz andar a casa como se eu 

estivesse aí. Todos se submetem a ele sem maior 

problema.12

O processo de Seleção de Pes
soal inclui outros temas ou chama
dos também subprocessos que 
basicamente são: necessidade de 
pessoal, recrutamento e/ou capta
ção de pessoal, pré-seleção, ava
liação, valorização, contratação, 
indução, seguimento e adaptação. 
Diante de uma necessidade de 
pessoal recebe os referidos, escla
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recendo que as competências são 
importantes.

“Receberemos com agrado ao jovem do qual 

fala, se tem, como diz, as qualidades que me 

anuncia.”13

13 PBRO. JOSÉ MARÍA DUMAS; PÁRROCO DE SAINT-MARTÍN-LA-SAUVETÉ, LOI- 
RE; 1837-10-12; PS 142, ch110142.doc; Cópia da minuta, AFM, RCLA 1, p. 61, n° 64.

14 IRMÃO FRANCISCO; NUESTRA SENORA DEL HERMITAGE; 1838-02-04; PS 172; 
ch110172.doc; Original autográfica AFM 111.32; editada em CSG 1, p. 247 e AAA, p. 
232-234.

15 CIRCULAR A OS IRMÃOS; 1840-01-10; PS 313; ch110313.doc; Copias AFM 111.57; 
editada em CSG 1, p. 32-35 e em AAA p. 302-303.

16 PBRO. GIRE; PÁRROCO DE SAINT-PRIVAT D’ALLIER, HAUTE-LOIRE; 1840-01
21; PS 315; ch110315.doc; Cópia da minuta, AFM, RCLA 1, p. 169-170, n° 213.

Marcelino traz uma fina observa
ção e define o processo de adapta
ção de um Irmão da seguinte forma:

“P.S. O Irmão Marie Jubin, bastante desorientado 

no princípio, começa a ambientar-se e a ter 

êxito.”14

O que reflete um compromisso 
em observar e acompanhar aos Ir
mãos que vão para lugares (traba
lhos) novos. Sua preocupação por 
guardar sempre a missão evange- 
lizadora a deixava claramente esta
belecida quando dizia:

“Antes de tudo, seremos bons catequistas, porém 

trataremos igualmente de chegar a ser hábeis 

professores.”15

Isso nos aponta para um per
fil do educador Marista claramente 
definido. Os perfis de cada posto 
de trabalho são um aspecto funda
mental para iniciar o processo de 
seleção de pessoal.

Finalmente, é importante indicar 
que Marcelino preocupou-se desde 
um primeiro momento pelas crian
ças a cargo de qualquer adulto. O 
que hoje está estabelecido, com 
maior precisão, na Política de Pro
teção da infância e adolescência no 
contexto educativo Marista (2018), 
dentro do qual há uma séria res
ponsabilidade em estabelecer um 
plano de seleção de pessoal prote
tor e que está ao encargo da área 
dos Recursos Humanos.

“Será bom que haja no quarto dos Irmãos uma 

janelinha de comunicação pela qual possam ver e 

vigiar as crianças no dormitório.”16

ADMINISTRAÇÃO
DO PESSOAL

Tanto nas cartas ativas como 
nos outros escritos o processo de 
administração de pessoas foi o que 
mostra maior frequência no seu uso 
com intensa presença no ano 1837, 
ano carregado e intenso na gestão 
de Marcelino; apesar disto, pode-se 
apreciar que consegue organizar o 
grupo humano que tinha ao seu en
cargo com os alinhamentos neces
sários, como sempre, fazendo uso 

Lourdes Yvonne Schutte Alarcón 41



38 fms Cadernos MARISTAS

da administração como área estra
tégica. Em primeiro lugar, observa
-se em seus escritos a necessidade 
de fazer uma supervisão (controle) 
em seu estabelecimento e com os 
Irmãos por meio da programação de 
visitas, expressa-o claramente e es
pecifica o período destas:

“Tinha necessidade de visitar nossos 

estabelecimentos cada dois meses pelo menos, 

para ver se tudo marchava bem, se algum 

de nossos Irmãos não tem alguma perigosa 

relação.”17

17 Pbro. SIMON CATTET; V.G. LYON; 1827-05; PS 004; ch110004.doc; Original au- 
tográfico AFM 132.2, p. 166; editada em OM 1, 434.

18 PBRO. SIMON CATTET; V.G., LYON; 1828-12-18; PS 011; ch110011.doc; Original autográfi- 
co, AFM 132.2, p. 174-175; editada em: Vie, p. 234-235; OM, 1, p. 451-453.

19 CIRCULAR A OS IRMÃOS; 1833-08-10; PS 029; ch110029.doc; cópia da minuta, 
AFM, RCLA, 1, p. 8; editada em CSG 1, p. 4.

É importante para ele, inclusi
ve, definir suas próprias funções e 
comunicá-las, que consiste na des
crição do posto do pessoal diretivo, 
especificamente o do diretor da es
cola.

constitui um elemento de gestão cha
ve para levar seu propósito adiante, 
mesmo que neste momento não era 
exatamente um documento, defini
tivamente se foi construindo o que 
hoje chamamos e utilizamos como 
Manual de Organização e Funções 
mais conhecido como MOF.

Em terceiro lugar e não por ser 
menos importante e seguindo a or
dem das cartas ativas, denota-se o 
interesse pelo bem-estar de seus 
Irmãos-trabalhadores; em reitera
dos momentos anuncia as férias e 
define o período destas, orientando 
- quando era preciso - a gerenciá
-las da melhor maneira possível. 
Marcelino deixava claro que as fé
rias duravam exatamente um mês e 
precisava o dia do retorno.

“Quanto a mim, estou encarregado das visitas 

aos estabelecimentos, do exame das crianças 

confiadas às nossas classes, da correspondência, 

do relacionamento que preciso estabelecer 

com a municipalidade, mudança de Irmãos, da 

acolhida dos noviços que se apresentam; numa 

palavra, do andamento geral e em particular dos 

novos estabelecimentos. Não posso dedicar ao 

aspecto material da casa mais que um tempo 

muito pequeno, sem poder fazer nada pelos 

estabelecimentos, cujos egressos não estão bem 

equiparados.”18

Isso nos leva a pensar que pa
ra Marcelino a clareza nas funções

“Eis aí o momento das férias, momento precioso 

sob todos os aspectos, isto é, da alma 

e do corpo.”19

As indicações pontuais consti
tuem um regulamento interno, es
pecialmente nas circulares que diri
ge aos Irmãos e estabelece normas 
para seu fiel cumprimento, estabele
cendo sanções quando não se leva 
a cabo o que indica o documento. 
Já naquele tempo estava definindo a 
concessão de permissões durante a 
jornada de trabalho e o devido pro
cedimento.
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“[08] Os Irmãos não se ausentam do lugar em 

que trabalham sem a anuência do Senhor Pároco a 

quem pedirão a bênção antes de sair. Se a ordem 

das aulas tiver que ser interrompida, avisarão 

também o Senhor Prefeito.”20

20 REGLA IMPRESA DE 1837. ch141100.doc. A LYON. DE L’IMPRIMERIE DE F. 
GUYOT, LIBRAIRE, Grande rue Mercière, 3g,.Aux trois Vertus Théologales. 1837. Es
teve vigente até o ano 1952. Apêndices em: 1841, 1842 e 1844; Circulares Francisco, 
15 janeiro, anos respectivos.

21 MONS. GASTON DE PINS; ADMINISTRADOR APOSTOLICO DE LYON, RHONE; 
1835 (Quaresma); PS 056; ch110056.doc; Cópia da minuta autográfica, AFM, LC. 1, 
177-178 editada em OM 334.

22 MONS. JUAN PABLO GASTON DE PINS; ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE 
LYON; 1838-02-03; PS 171; ch110171.doc; Original autográfica A.A.L., dossier Frères 
Maristes 1818.

23 MARIO FERNANDO PERES; NOTARIO, CABANNES, BOUCHES-DU-RHÔNE; 
1840-02-25; PS 324; ch110324.doc; Cópia da minuta, AFM, RCLA 1, p. 176-177, n° 
220; editada em CSG 1, p. 315.

Outro tema, incluído no que se 
refere à gestão de recursos huma
nos, é a consciência de ir construindo 
um perfil para um determinado pos
to; na documentação encontramos 
uma clareza impressionante nas suas 
ideias com respeito aos requisitos e 
qualificações pessoais que um Irmão 
(trabalhador) deve ter. Inclusive arma 
o perfil do diretor, detalhando como 
deve ser e exercer suas funções.

“Faz-nos falta um homem que vele, que anime e 

que dirija tudo em minha ausência, que atenda aos 

que vão e vêm, que ame, que sinta a importância 

e as vantagens do posto, um diretor piedoso, 

ilustrado, experimentado, prudente, 

firme e constante.”21

Também se preocupa em ir te
cendo, com grande esmero, um 
modelo que transcende; Marceli- 
no persegue um perfil que vai mais 
além de descrições exigentes; é 
um convite a viver um grande de
safio, evangelizar onde quer que se 

vá. Estabeleceu assim um perfil do 
educador marista.

“Por outra parte precisamos ter o cuidado de 

eleger, para atender esses estabelecimentos, 

àqueles de entre nossos Irmãos cuja moralidade 

estamos seguros.”22

Entre os anos 1835 e 1839, Mar- 
celino vive momentos de intensa 
atividade, eram tempos de atender 
demandas, de conseguir espaços, 
de solicitar apoio, de responder so- 
licitudes, de insistir, de buscar re
cursos, de trabalhar intensamente, 
de continuar a gestão para a auto
rização. Enquanto tudo isto ocorria, 
o reconhecimento de sua obra e da 
educação que implementava cres
cia entre a população. Neste con
texto presta atenção a temas mais 
concretos, como o da certificação 
(para exercer o ensino) dos Irmãos, 
as comunicações vão e vêm e sua 
preocupação é constante para que 
eles tenham acesso a uma melhor 
preparação e como consequência à 
certificação correspondente.

“A educação dada por nossos Irmãos compreende 

tudo o que prescreve a lei com o título de 

instrução primária.” 23
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CAPACITAÇÃO

O termo que comumente é uti
lizado por Champagnat quando se 
refere a todo tipo de aquisição de 
aprendizagem e/ou habilidades, 
hábitos e melhoras internas de ca
da indivíduo é Formação, e ela se 
emoldura, como em cada proces
so, na linha de que seus professo
res são em primeiro lugar jovens 
religiosos.

Sabendo que a capacitação for
ma parte do processo de desen
volvimento do pessoal, algumas 
organizações a consideram um te
ma que ainda deve permanecer de 
maneira independente dada sua di
mensão.

A atenção de Marcelino dirige-se 
a que seus Irmãos-trabalhadores 
possam dar o melhor em seus en
sinamentos tendo adquirido previa
mente bases sólidas em sua prepa
ração profissional e humano-cristã.

Ele sabe identificar agilmente 
quem está pouco ou medianamente 
preparado para levar a cabo o traba
lho docente-evangelizador e toma 
decisões para que se apliquem as 
medidas corretivas de imediato. Do 
mesmo modo se surpreende grata
mente, felicita os êxitos e avanços, 
tanto na capacitação acadêmica co
mo na formação religiosa.

O querido Ir. Rafael, sentindo-se agora 

restabelecido, apressa-se em voltar com você para 

continuar ali seus estudos a fim de poder obter seu 

certificado no próximo exame.”24

24 PBRO. FRANCISCO MAZELIER; SUPERIOR DE LOS HH. DE LA INSTRUCCIÓN 
CRISTIANA; ST. PAUL-TROIS-CHATEAUX, DRÔME; 1839-07-21; PS 260; ch110260. 
doc; Original autográfica, AFM, 112.12.

É importante fazer a distinção 
geral de termos; a formação é um 
conceito que tem amplitude já que 
se utiliza para a educação em geral, 
incluindo aquisição de novos hábi
tos, internalização de valores, me
lhora nas atitudes, formas de fazer 
vida a espiritualidade, etc. Em vários 
países as políticas de capacitação 
atualmente estão dirigidas a pro
mover a capacitação e/ou forma
ção dentro de cada obra Marista. 
As jornadas, os retiros com os co
laboradores e os acompanhamen
tos pessoais são parte da formação 
Marista que se recebe.

GESTÃO DA 
REMUNERAÇÃO

O olhar que se requer para o 
tema da Gestão da Remuneração 
é a prática de Marcelino no papel 
de gestor estratégico. Neste sen
tido, ocupa-se das retribuições 
econômicas que correspondiam a 
seus Irmãos-trabalhadores por um 
determinado tempo de trabalho. 
Ocupar-se deste aspecto requer 
visão, habilidades e conhecimen
tos que em Champagnat todas so
bressaiam.
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Marcelino tinha um planejamen
to das remunerações, sabia o que 
podia ser ajustado e que aspectos 
não eram negociáveis. Seu critério 
e regras de cálculo faziam que a 
estrutura organizativa da economia 
que havia criado funcionasse. Mes
mo nos aspectos econômicos sem
pre existiram fatores externos que 
alteram o planejado.

“...Reduzi-la mais é, me parece, arrancar-lhe, 

não digo o triste salário do mais ingrato e penoso 

emprego de um cidadão, senão até seu pobre e 

minguado alimento.”25

25 Sr. DEVAUX DE PLEYNE ALEJANDRO DIONISIO; ALCALDE DE BOURG-ARGEN- 
TAL, LOIRE; 1827; PS 008; ch110008.doc; Rascunho: AFM 132.2 p. 172-173; editado 
em AAA, p. 129-130.

26 SR. ANTONIO NICOLAS DE SALVANDY (CONDE); MINISTRO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA; 1837-06; PS 113; ch110113.doc; Cópia da minuta, AFM, RCLA 1, p. 43-44, 
n° 37.

Na gestão das remunerações há 
um aspecto que Marcelino respeita 
e promove com acertada partici
pação, parecendo conhecer muito 
bem que o trajeto da vida útil de um 
trabalhador chega a seu fim bem 
depressa. Sabemos muito bem que 
são seus Irmãos, quer bem a eles 
e se preocupa com eles. Porém, 
é justamente esta vontade que faz 
que surjam leis de proteção para 
os trabalhadores. Desde que in
gressam a formar parte dos Irmãos 
pensa no futuro, especificamen
te no momento da desvinculação. 
Champagnat pensava em distintos 
aspectos da desvinculação, seja 
pelo tempo da aposentadoria, por 
renúncia ou desligamento, por en
fermidade. E, como era de se espe

rar, pensa também naquelas medi
das que podiam proteger o tempo 
trabalhado. A este respeito adianta
va-se a solicitar o que a lei de 28 
de junho de 1833 estabelecia e que 
muito tempo depois se conheceria 
como Compensação por Tempo de 
Serviço que é uma porcentagem da 
remuneração ordinária descontada 
a modo de poupança forçada e en
tregue ao trabalhador quando ter
mina sua relação de trabalho. As
sim, naquela época se retinha um 
vigésimo prescrito pela lei sobre a 
cota de professores para as caixas 
de poupança e previdência e quan
do chegava o momento o Padre 
Champagnat solicitava a retirada 
correspondente.

“.o meio de procurar para as crianças, 

a baixo preço, as vantagens da instrução, reduziu 

ao mínimo o salário de cada Irmão educador; que 

na maioria dos estabelecimentos

as duas subvenções que a lei autoriza sob 

a denominação de cota fixa de retribuição mensal 

reunidas em uma só soma, a retenção de 

um vigésimo que a lei prescreve sobre a cota 

dos professores para ambas caixas de poupança 

e de previdência.”26

Marcelino não escapou de situa
ções econômicas difíceis, viveu em 
muitos momentos o déficit do caixa 
e os ajustes que continuamente ti
nha que fazer.
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Quando ia ganhando experiência 
no manejo econômico, assegurava o 
salário dos Irmãos; se lhe solicitavam 
Irmãos, preocupava-se por conhecer 
o poder aquisitivo do solicitante; as
sim costumava perguntar: Quais são 
seus recursos? Enviava seus pros- 
pectos detalhados antes de aventu
rar-se a assinar algum convênio.

DESENVOLVIMENTO
DO PESSOAL

Este processo tem uma importan
te presença no ano de 1837, ocupa 
o segundo lugar em frequência nas 
cartas ativas. Marcelino levava à ação 
sua inquietação constante pelo bem
-estar de seus Irmãos-trabalhadores, 
demonstra-o assegurando-lhes as 
condições necessárias como bom 
alojamento, o mobiliário necessário, 
o hábito religioso ou prendas (unifor
me) e tudo o que se refere a com
pensações não remuneradas.

“Além disso, e fora essas questões, os

Irmãos estão bem alojados, e até se lhes há 

proporcionado, por parte do município, 

o mobiliário necessário.”27

27 ACTA DEL AYUNTAMIENTO DE FEURS; DESPIDO DE LOS HERMANOS; 1831
03-23; PS 021, como nota ao pé da página; FEURS.doc.

28 PBRO. JOSÉ BENETON; PÁRROCO DE PERREUX, LOIRE; 1839-10-25; PS 287; 
ch110287.doc; Cópia da minuta, AFM, RCLA 1, p. 142-143, n° 182

Em várias ocasiões deteve o 
envio de Irmãos enquanto não se 
atendiam as condições básicas so
licitadas.

Para que os colaboradores te
nham confiança em sua organização, 

é necessário ir vinculando-se com 
os objetivos e valores institucio
nais, desta forma se vai ancorando 
o sentido de pertença e o compro
misso. Se os sonhos da instituição 
coincidem com os sonhos dos tra
balhadores e existe além disso uma 
genuína preocupação para melho
rar sua qualidade de vida, em diver
sos aspectos, então a identidade 
cresce. Se, além disso, as poten
cialidades e habilidades se põem 
em prática, então se construiu um 
vínculo duradouro e forte.

Marcelino percebia as situações 
tal qual o descrito, assim o demons
tra quando identifica as habilidades e 
carências de seus Irmãos e faz de tu
do para que se sintam bem cômodos 
em seus lugares. O bem-estar para 
seus Irmãos demonstrou-se também 
na distribuição da carga de trabalho; 
não permitiu que eles dessem au
las para adultos pela parte da tarde 
já que isto significava um desgaste 
adicional ao trabalho já combinado. 
Também deixou claro que se eram 
necessárias as mudanças, não duvi
dava em fazê-las, o que hoje chama
mos rotação de pessoas. Assim exi
gia também que toda mudança que 
os superiores quisessem fazer fosse 
previamente solicitada.

“Não creio que seja possível que um Irmãos, 

depois de ter passado o dia quase inteiro nas 

aulas ordinárias, possa voltar a começar 

outra à noite.”28
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O espírito herdado de Marcelino 
faz que hoje exista uma preocupa
ção mais atenta pelo trabalhador e 
que podemos chegar a afirmar que 
grande parte das pessoas se sinta 
realizada na continuidade de seu 
sonho.

CLIMA DO AMBIENTE 
DE TRABALHO

Nos outros escritos o processo 
do Clima do Ambiente de Trabalho 
ocupa o segundo lugar ao ser em
pregado por Marcelino, foi utilizado 
por ele especialmente no ano 1837. 
O cuidado do Clima do Ambiente 
do Trabalho é, sem dúvida, um dos 
mais atendidos por Marcelino e que 
até hoje faz a diferença entre os co
laboradores maristas e o ambiente 
vivido em outras instituições.

Marcelino domina na prática con
ceitos como adaptação do colabo
rador no posto de trabalho, manejo 
de conflito e identificação das rela
ções pessoais nos microclimas. Ele 
conclama a viver com boa vontade 
e entendimento das partes. Obser
va com fineza quando as pessoas 
se destacam pela motivação genu
ína que existe dentro de cada uma e 
também as que estão permanente
mente inconformadas com o traba
lho que lhes é atribuído.

Em todo momento convida a viver 
com um só coração e um só espírito, 
frase que unifica, que busca a união e 
que se assemelha aos laços familia
res. Preocupa-se para que os traba
lhos não prejudiquem diretamente a 
saúde de seus Irmãos, escreve para 
eles para que controlem a autoexi- 
gência, caso estejam correndo risco.

Suas intervenções frente ao ma
nejo de conflitos são realizadas com 
critério prudente e buscando a equi
dade das partes. Convida a escutar 
as partes e a não julgar antes do 
tempo. Sabe perfeitamente que on
de há pessoas pode haver insatisfa
ções, penas e desgostos, e frente a 
isto estimula a sobrepor-se às difi
culdades que se apresentem e so
bretudo a preveni-las.

“7. É necessário ter doçura com todos, 

e tratar toda classe de pessoas com estas 

maneiras que saem de um coração terno 

e cheio de caridade cristã.”29

29 REGLA CASA MADRE DE 1837. HERREROS, DOC 25, 249-280. Caderno de 285 
x 190 mm, de noventa e umas páginas, escritas por diversos copistas. AFM 362.1. 
ch141019.doc..

30 SR. JUAN BAUTISTA ANTONIO MERLA; ALCALDE DE ST. SYMPOHORIEN-LE- 
-CHATEAU, RHONE; 1831-04; PS 022; ch110022.doc; Dos borradores, AFM, LC 1, pp. 
195 et 180; y copia de la minuta RCLA, 1, pp 5-6.

Sabe perfeitamente que as rela
ções difíceis podem terminar pre
judicando a organização, assim o 
demonstra em uma carta em que o 
assinala:

“Se o Irmão que lhe foi dado não pode simpatizar 

[com os demais], nem perseverar em seu estado, 

não o autorize a permanecer em detrimento de seu 

estabelecimento.”30
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São Marcelino dava uma atenção 
personalizada e calorosa a quem 
assim o requeria, era especialmente 
afetivo quando alguém estava pas
sando por um momento difícil e lhe 
transmitia a confiança em Jesus e 
Maria, sem deixar de lado a inten
ção permanente de viver como uma 
só família.

Vai deixando escapar ideias do 
que quer a respeito do pessoal, se 
bem que se pode pensar que tudo 
estava dirigido aos Irmãos, pode
mos pensar agora em todas aquelas 
pessoas que formam parte da família 
de maneira constante como são os 
trabalhadores, direção, professores, 
psicólogos, administrativos, pessoal 
da manutenção e limpeza. Vale a pe
na conservar nossas origens.

RECAPITULANDO

O crescimento espiritual de uma 
pessoa ou um grupo de pessoas 
não tem porque estar alheia nem 
distante do desenvolvimento de ha
bilidades de gestão, a integração 
de ambas permite uma gestão mais 
ousada, porém mais completa ao 
mesmo tempo.

Marcelino adiantou-se - em muitos 
aspectos - a sua época e a gestão do 
talento humano é um deles. Com seu 
próprio enfoque, consegue organizar 
o Instituto. Sempre a ação de organi
zar advém da vontade de encontrar 

uma ordem; por meio da organização 
pode-se visualizar com mais clarida
de o norte: Deus e a evangelização. A 
organização externa é só um reflexo 
da organização interna que Cham- 
pagnat plasma nos corações, na mis
são e na gestão.

As ações na Gestão do Talento 
Humano de c ada obra marista, 
em cada processo dos recursos hu
manos, devem estar alinhadas com 
a missão evangelizadora. Empregar 
aspectos simples que Champagnat 
utilizava em sua gestão, tais como 
a clareza em sua comunicação, 
flexibilizar ações e estabelecer as 
que não são negociáveis, saber 
transmitir calor e firmeza quando 
as situações o merecem, valorizar 
as diferenças por meio do conheci
mento das habilidades e limitações 
das pessoas com cargo. Nossos 
lugares de trabalho são muito mais 
que isso: são lugares de evangeli- 
zação onde somos convidados a 
viver com Jesus ao estilo de Maria. 
Quando vamos sentindo-nos ama
dos por Deus, é mais fácil sentirmo- 
-nos bem, cumprir nossos deveres 
com a melhor atitude e com a força 
para evangelizar as crianças e adul
tos que nos rodeiam. Alguma coisa 
desta conclusão ressoava na indi
cação que Marcelino dava ao Irmão 
Antonio Millerey, em 1838: Cumpra, 
junto com seus colaboradores, aos 
quais quero muito; cumpra, por 
amor a Jesus Cristo, seus deveres, 
reze e faça rezar as
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HISTÓRIA
DAS CONSTITUIÇÕES 
DOS PEQUENOS 
IRMÃOS DE MARIA
Desde as origens até 
a aprovação, em 1903, 
narrada pelos textos das 
Circulaires des Supérieurs 
Généraux (1° parte)

ARTIGOS

Antonio Martínez
Estaún, fms

As várias edições das Constitui
ções maristas foram muito pouco ob
jeto de estudo fora dos Capítulos Ge
rais do Instituto Marista. A verificação 
das diversas edições pode suscitar vá
rios interesses, sendo os seus conte
údos um dos mais difíceis de analisar. 
Porém é também interessante o per
curso histórico no qual surgiram e as 
contribuições que deram à história e à 
estrutura institucional. Recentemente 
fez-se no Instituto uma consulta com 
contribuições para a elaboração e re
dação de um novo texto para aprova
ção, pelo Vaticano, em substituição ao 
que foi aprovado em 1986. Na ocasião 
deste acontecimento, pareceu-nos 
oportuno oferecer uma narrativa da 
história das Constituições dos Peque
nos Irmãos de Maria seguindo funda
mentalmente o fio condutor das Circu
lares dos Superiores. Neste trabalho 
faço um resumo do texto publicado na 
página web do Instituto, em 2015, com 
o título Historia de las Constituciones 

de los Hermanitos de Maria. Nestas 
páginas, limitar-me-ei a seguir a pista 
do primeiro texto das Constituições 
dos Pequenos Irmãos de Maria desde 
o início de sua preparação, em 1854, 
até sua aprovação pela Sagrada Con
gregação dos Bispos e Regulares, em 
1903. Uma das primeiras observações 
que salta à vista é que as Constitui
ções dos Pequenos Irmãos de Maria 
tardaram mais de quarenta anos pa
ra serem aprovadas definitivamente. 
Quais são as causas de um tempo tão 
longo que separa a origem do nosso 
Instituto da aprovação das Constitui
ções, de 1817 a 1903?

A tarefa de redigir as Constituições 
foi feita com o propósito de concluir 
a fundação do Instituto dotando-o 
de um corpo legal que Champagnat 
não pode elaborar. Este trabalho foi 
iniciado dois anos depois da sua mor
te, durante o Capítulo Geral de 1852, 
1853 e 18541. O texto proposto pelos 

1 Cf. Estudo, em espanhol, sobre a avaliação da Regra, pelo Ir. Pedro Herreros. 
Arquivos dos Irmãos Maristas em Roma e em Notre Dame de l’Hermitage.
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capitulares originou numerosos con
frontos dos Capítulos Gerais com a 
autoridade eclesiástica até que o X 
Capítulo Geral, em meio a um am
biente catastrófico, cedeu ante as 
exigências de Roma, que finalmente 
deu a aprovação definitiva.

DO RECONHECIMENTO 
CIVIL AO
RECONHECIMENTO 
CANÔNICO

A autorização legal do Instituto 
dos Pequenos Irmãos de Maria pelo 
governo francês, por meio de De
creto, foi concedida em 20 de junho 
de 18512, onze anos depois da mor
te do Fundador. A chegada desse 
decreto “encerrou dezesseis anos 
de esforços, de negações e decep- 
ções”3. A obtenção desse decreto 
“foi o grande feito do generalato do 
Ir. Francisco, que venceu ali onde o 
Pe. Champagnat havia fracassado, 
apesar das múltiplas tentativas”4. 
Para conseguir o dito reconheci
mento, os Irmãos tiveram que redi
gir um corpo de 17 Estatutos5 cujo 
conteúdo pesou na elaboração 
das Constituições canônicas. Essa 
redação foi feita pelos Irmãos que 
estavam no Governo do Instituto.

2 Circulaires, T. 2, p. 449-452.
3 Chastel, Guy. Le Frère François. Les Frères Maristes dans le monde. Paris, 1948.
4 Lanfrey, A., Observaciones críticas, Capítulo 26
5 Ver: Anexo n. 1.
6 Gabriel Michel Frère François, 60 ans d’histoire mariste (1996), p. 165.
7 Chastel, Guy. Le Frère François. Les Frères Maristes dans le monde. Paris, 1948.

Com o verão de 1851 terminou um 
período importante da história dos 
Pequenos Irmãos de Maria6.

Tendo obtido o reconhecimento 
por parte da sociedade civil, os Ir
mãos orientaram seus esforços pa
ra o reconhecimento canônico por 
parte da autoridade religiosa de Ro
ma. “Enquanto não o conseguiram, 
eram apenas uma congregação 
diocesana”7 mesmo que estivesse 
presente e estabelecida em várias 
dioceses. Para isso, o Instituto teve 
que adotar uma Regra que pudesse 
ser submetida à autoridade de Ro
ma.

O primeiro grande desafio do 
governo do Ir. Francisco, uma vez 
conseguida a aprovação oficial do 
governo francês, foi a organização 
e direção do primeiro verdadeiro 
Capítulo Geral (1852-1854) que de
via consolidar os fundamentos da 
vida e da missão do Instituto para 
o futuro. Este Capítulo foi de im
portância excepcional porque devia 
realizar plenamente a vontade do 
Fundador fixando as disposições 
legais do Instituto. Francisco teve 
que realizá-lo pela primeira vez sem 
possuir uma legislação prévia onde 
amparar-se.
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A EDIÇÃO DA REGRA 
ELABORADA PELO 
II CAPÍTULO GERAL8 
(1852)

8 O cônego Ponty dá o título de “primeiro Capítulo Geral” ao realizado em 1852 
a 1854, “le premier, dit-il, qui ait tenu ses assises solennelles dans notre Congréga- 
tion”. Ponty, L. Vie de Frère François, Emmanuel Vitte, Lyon 1899, p. 147.

9 Ir. Francisco. Circulaires, T 2, p. 17. Circular de 10 de julho de 1852. Carles Ra- 
phael, Circulaires, T. 22, p. 496. Circular de 8 de dezembro de 1960.

10 Charles Raphael, Circulaires, T. 22. p. 496. Circular de 8 de dezembro de 1960.
11 Charles Raphael, Circulaires, T. 22 p. 497. Circular de 8 de dezembro de 1960.
12 O livro Constitutions et Règle du Gouvernement des Petits Frère de Marie tem 

244 páginas de tamanho 10cm x 16,5cm editado em Lyon, tipografia de D’Antoine 
Perisse, Imp. De N. S. P. le Pape et de son Éminence Monseigneur le Cardinal - Ar- 
chevêque. 1954.

13 L. Di Giusto, Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Rosario, 2004, p. 64.

No primeiro período de sessões, 
ao longo de 19 reuniões, foram “exa
minadas, avaliadas e aprovadas” as 
Regras Comuns que conservavam 
os princípios e o espírito do Funda- 
dor9. “Estas Regras foram impres
sas no mesmo ano de 1852 com o 
título Regras Comuns do Instituto 
dos Pequenos Irmãos de Maria”10. O 
Ir. Charles Raphael, Superior Geral, 
disse que “podemos considerá-las 
como nossas regras definitivas, pois 
as modificações posteriores não 
mudaram seu conteúdo essencial”11. 
Estas palavras foram escritas pelo Ir. 
Charles Raphael em 8 de dezembro 
de 1960. Dois anos depois, o Concí- 
lio Vaticano II introduziria ares novos 
na vida do Instituto.

A segunda sessão estudou e 
elaborou o Guide des Écoles, docu
mento fundamental de identidade 
institucional no qual foi codificada 
a prática pedagógica do Instituto. 
Não foi um documento de perfil ca
nônico, porém foi normativo para 

dirigir a pedagogia. Os educadores 
maristas dos 100 primeiros anos de 
vida do Instituto aprenderam a en
sinar crianças e jovens estudando 
este livro e aplicando suas orienta
ções e conselhos.

Na terceira sessão, em maio de 
1854, foram aprovadas as Constitui
ções e Regras de Governo próprias 
da Congregação, com o título de 
Constitutions et Règles du Gouver- 
nement de l’Institut des Petits Frè- 
res de Marie, Lyon 185412. Dessa 
maneira, “do pequeno e primitivo 
texto das Regras de 1837, saíram 
três livros diferentes”13 que formam 
uma unidade jurídica. Por isso, a ci
tada introdução das Constituições 
de 1854 interpreta todo o trabalho 
realizado pelo Capítulo como um 
todo único englobado na palavra 
Regra.

NOVIDADES E 
EQUILÍBRIO DO 
II CAPÍTULO GERAL

Fazendo uma análise do momen
to difícil que representou o Capítulo 
Geral de 1852-1854, podemos dizer 
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que a proposta que o texto fez, que 
por outro lado refletia a realidade 
da Instituição, veio viciada: primeiro, 
pela proposta de um Superior Geral 
vitalício (o Capítulo era movido pelo 
desejo de não perder o terreno civil 
conseguido com o reconhecimento 
legal de 1851, cujos estatutos afir
mavam que o Instituto era governa
do por um Superior Geral vitalício); 
segundo, a assembleia pronunciou
-se por um governo centralizado, 
mediante um Superior Geral rodea
do de Assistentes que não residiam 
nas Províncias e aos quais se ou
torgavam atribuições de autoridade 
excessivas e sem controle; terceiro, 
no Instituto excluíam-se aos Irmãos 
professos os altos cargos e a parti
cipação no Capítulo, pois somente 
podiam aceder a estes os Irmãos 
com voto de estabilidade. O esta
belecimento do voto de estabilida
de foi uma concessão ao desejo de 
uma parte dos Irmãos mais antigos, 
já que esse voto criou uma verda
deira aristocracia na Congregação 
da qual eles eram os beneficiários. 
Francisco conseguiu êxito com a 
iniciativa de propor a reunião de um 
Capítulo Geral tomando como pre
texto a reedição da Regra do Fun
dador. Por um lado, foi um êxito do 
Capítulo e do Ir. Francisco o fato 
que o Instituto passou a dispor de

Constituições. Por outro lado, deve
-se dizer que foi um fracasso pelo 
fato de estar salpicado de inciden- 
tes14 e de originar o descontenta
mento de alguns Irmãos.

14 Não foi uma falta de jeito do Ir. Francisco sua atitude perante o Ir. Athanase? 
Ou a marginalização que sofreu o Ir. Avit que caiu em desgraça durante um tempo 
por seu papel crítico? Também se pode considerar como um-certo fracasso a no
meação de um só assistente e a eleição de uma personalidade débil, como a do Ir. 
Pasqual, deixando de lado a personalidade potente e hábil do Ir. Avit que ficou assim 
afastado da direção do Instituto?

15 APM 441.23. Estes documentos estão publicados em Circulaires T 2, p. 506-511.
16 Circulaires, T 2, p. 506-511 ; FMS Chronologie de l’Institut 1976, p. 120.

EM VISTA DO 
RECONHECIMENTO 
CANÔNICO

No dia 6 de fevereiro de 1858, 
o Ir. Francisco e o Ir. Louis-Marie 
saíram de l’Hermitage para Roma 
levando o texto das Constituições 
elaboradas pelo Capítulo. Prepa
raram cuidadosamente a viagem. 
No início de 1858, foi impresso na 
Gráfica Périsse, de Lyon, um me
morando destinado aos bispos so
licitando-lhes que enviassem cartas 
de recomendação dos Irmãos ao 
Papa15. Essas cartas serviriam para 
apoiar a solicitação de aprovação 
por parte da Santa Sé. Vinte e seis 
bispos responderam ao convite e 
enviaram suas cartas testemunhais. 
Entre elas há uma especial, do car
deal De Bonald, arcebispo de Lyon, 
com data de 6 de janeiro de 185816. 
O Pe. Favre, Superior Geral da So
ciedade de Maria, entregaria pes
soalmente a sua carta aos nossos 
viajantes na passagem deles por 
Lyon, no dia 6 de fevereiro de 1858,
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dia da saída de Francisco e Louis- 
-Marie para Roma17.

17 Bernard Bourtot, Frères et pères de la Société de Marie sous le généralat de 
Frère François 1840 -1860. Saint Priest, Document SM n. 53, Décembre 1999, p. 58-61.

18 J.F.F., 3 ; FMS Chronologie de l’Institut 1976, p. 120

O TEXTO
DAS CONSTITUIÇÕES 
EM ROMA

As boas relações de amizade 
mantidas anteriormente pelos Ir
mãos com os Padres Maristas mo
tivaram nossos viajantes a direcio
nar seus passos para a residência 
dos Padres, em Roma. O Pe. Favre, 
Superior Geral dos Padres Maristas, 
havia avisado previamente ao padre 
Nicolet sobre a chegada dos dois 
Irmãos à cidade eterna. Em Roma 
foram recebidos pelo padre Claude 
Nicolet, encarregado dos assuntos 
da Sociedade de Maria18 perante a 
Santa Sé que os hospedou em sua 
casa. Os Irmãos encontraram nele 
grande apoio por ser conhecedor 
da cidade e dos costumes roma
nos, assim como da língua italiana.

Francisco tinha 50 anos e Louis- 
-Marie 48. Entretanto, ambos man
tinham muito viva, oito anos depois, 
a recordação de suas gestões em 
Paris, perante o Governo francês, 
para tramitar o reconhecimento ci
vil do Instituto. O afã para conse
guir quanto antes seus objetivos no 
Vaticano os impulsionaram a seguir 
uma tática similar.

As decisões do Capítulo de 1852
1854 não foram bem vistas por to
dos os Irmãos. Ao mesmo tempo 
em que os Irmãos Francisco e Lou- 
is-Marie viajavam a Roma, chega
ram também a Roma, por meio de 
canais eclesiásticos, mensagens de 
descontentamento procedentes de 
alguns Irmãos que não estavam de 
acordo com a nova legislação apro
vada no Capítulo recém-concluído. 
No dia 22 de fevereiro de 1858, o Ir. 
Marie-Jubin havia denunciado em 
Roma, por intermédio do arcebis
po de Lyon, as condições em que 
foram elaboradas as Constituições 
no Capítulo de 1852 a 1854. Parecia, 
a ele e a outros Irmãos, que certos 
pontos foram aprovados sob pres
são do Regime (Irmãos em exercí
cio no governo do Instituto).

Por outro lado, os Irmãos Fran
cisco e Louis-Marie chegaram a 
Roma tendo passado pelo Arcebis- 
pado de Lyon, porém o Núncio de 
Paris não sabia nada dessas ges
tões. As denúncias apresentadas 
por vários Irmãos exigiram que o 
Papa pedisse informações oficiais 
por meio do Núncio em Paris. A 
carta de Paris com as informações 
solicitadas os fez esperar.

Depois de um longo mês de per
manência em Roma comprovaram 
que na burocracia romana as coi
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sas avançavam lentamente. Ao ver 
que os trâmites não se resolviam 
com a rapidez desejada e que o 
tempo passava, Francisco decidiu 
ficar em Roma para acompanhar 
os trâmites, enquanto Louis-Marie 
regressaria a l’Hermitage, onde 
estavam fazendo os preparativos 
para transladar a Casa Generalícia 
de l’Hermitage para Saint-Genis- 
-Laval. O Ir. Louis-Marie voltou pa
ra a França19 no dia 24 de abril de 
1858. Permaneceu dois meses e 
meio fora de l’Hermitage. Francisco 
permaneceu em Roma quatro me
ses e meio a mais, até 21 de agosto 
de 1858, quando regressou sem ter 
conseguido nada. A resposta à sua 
solicitação chegou no dia 9 de de
zembro de 1859.

19 JFF, 53 ; FMS Chronologie de l’Institut 1976, p. 121
20 APM 441.23. Chronologie de l’Institut, 1976, p. 125. Uma análise dessas relações 

com Roma pode ser encontrada em Lanfrey, Rome, une pierre d’achoppement, p. 
86-90. Algumas das referências aqui citadas foram tomadas dessa obra.

21 Chronologie mariste, Roma 2010, p. 195

DECRETO
COM RESSALVAS: 
OBSERVAÇÕES 
ÀS CONSTITUIÇÕES

Com efeito, uma vez feito o estu
do da documentação apresentada 
pelos Irmãos, a Sagrada Congrega
ção de Bispos e Regulares elaborou 
um relatório que só ficou pronto em 
9 de dezembro de 1859. Nessa da
ta, o Prefeito da Sagrada Congre
gação de Bispos e Regulares, de 
Genga (região da Itália, Província de 
Ancona), escreveu ao cardeal De

Bonald uma carta20 em resposta à 
sua petição de aprovação do Insti
tuto dos Pequenos Irmãos de Maria:

“Apresentamos ao nosso santíssimo Padre Pio IX 

a solicitação dos Irmãos Maristas das Escolas, 

[...] que pediam humildemente a aprovação 

de alguns artigos de suas Constituições, e Sua 

Santidade nos encarregou de transmitir a seguinte 

comunicação: [.] Em relação às Constituições, 

ordenou que vossa Eminência e o Superior Geral 

dos Padres da Sociedade de Maria, estabelecido 

em vossa cidade, revisem-nas cuidadosamente, 

corrijam-nas e as reúnam em um só corpo, 

tendo em consideração as observações contidas 

no documento adjunto. Logo as apresentará 

ao Capítulo Geral dos Irmãos, que será presidido, 

por esta vez, pelo Superior Geral dos sacerdotes, 

e finalmente sejam enviadas a esta Congregação 

com o visto de vossa Eminência e a votação 

do Capítulo Geral”21

Esse documento diz três coi
sas importantes: em primeiro lugar, 
constitui-se no decreto laudatório 
do novo Instituto; em segundo, o 
decreto manifesta que as Constitui
ções não foram aprovadas porque 
devem ser melhoradas; finalmen
te, o decreto de Roma exige dois 
redatores, Monsenhor De Bonald, 
arcebispo de Lyon, e padre Favre, 
Superior Geral dos Padres da So
ciedade de Maria, e os responsabi
liza de levá-las à prática, submetam 
o novo projeto de Constituições à 
consideração de um Capítulo Geral 
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dos Irmãos e, posteriormente, seja 
remetido à Sagrada Congregação 
com o voto do cardeal arcebispo de 
Lyon e do Capítulo Geral22.

22 RPC I, 104; FMS Chronologie de l’Institut 1976, p. 125
23 François, Circulaires T. 2, p. 440.
24 Bernard Bourtot, Frères et pères de la Société de Marie sous le généralat de 

Frère François 1840-1860. Saint Priest, Document SM n. 53, Dezembro de 1999, p. 
58-61. Ver também: FM Chronologie de l’Institut 1976, p. 126-128. Avit Annales 2, 
420-424

25 Actas capitulares 3, 207-210. Bulletin de l’Institut T. 24 387-391. Chronologie 
mariste, Roma 2010, p. 199.

26 Circulaires T. 2, p. 403-404.

De Bonald e Favre puseram
-se imediatamente a trabalhar, jun
to com o Ir. Louis-Marie. Quando 
terminaram o trabalho, decidiram 
apresentá-lo ao Capítulo Geral.

AS CONSTITUIÇÕES 
NO III CAPÍTULO GERAL 
ESPECIAL DE 1860

Em 2 de julho de 1860, fez-se a 
convocação de uma “assembleia 
capitular” à qual foram chamados 
os Irmãos estáveis23. “Com efeito, 
os delegados não foram eleitos, 
mas sim foram convocados os 36 
Irmãos estáveis do Instituto”24. Po
rém, o Capítulo não fez nenhuma 
alusão às Observações da San
ta Sé sobre as Constituições. Em 
Chronologie Mariste, diz-se que o 
III Capítulo Geral trabalhou em um 
projeto que constava de 9 artigos 
das Constituições, para serem es
tudados e discutidos25. Porém não 
se tratou dos artigos concernen
tes às Observações enviadas por 
Roma, mas de uma proposta do Ir.

Francisco para regulamentar alguns 
pontos de vida prática dos Irmãos26.

O tempo de 21 de julho de 1860 a 
fevereiro de 1862 foi de um longo si
lêncio informativo sobre o que ocor
reu com o texto das Constituições. 
Este silêncio parece indicar que o 
tema estava ao encargo do Ir. Fran
cisco e particularmente incômodo 
pelas dificuldades encontradas pa
ra resolvê-lo adequadamente. No 
dia 7 de fevereiro de 1862 os Irmãos 
Louis-Marie e Euthyme se transla
daram a Roma para prosseguir as 
gestões sobre as Constituições. 
Nos 20 dias que permaneceram em 
Roma realizando todo tipo de con
tato, não conseguiram nenhuma 
concessão por parte das autorida
des romanas que exigiam a reunião 
de um Capítulo Geral especial para 
revisar as Constituições.

AVALIAÇÃO
DO III CAPÍTULO GERAL

O III Capítulo Geral esteve imer
so no novo ambiente institucional 
da Casa Generalícia recém-inaugu- 
rada, porém iniciava com uma cri
se institucional. O Capítulo não fez 
nenhuma referência à carta de 9 
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de dezembro de 1859 enviada pela 
Sagrada Congregação de Bispos e 
Regulares ao Monsenhor De Bonald 
sobre a aprovação das Constitui
ções. Essa temática ficou relegada. 
Não era o momento de entrar nela 
porque requeria estudo e reflexão 
aprofundados. O interesse da as- 
sembleia capitular concentrou-se 
no novo modelo de gestão do Ins
tituto para esse momento e numa 
mudança da primeira autoridade do 
mesmo. Francisco apresentou sua 
demissão como Superior Geral ao 
iniciar as sessões do Capítulo. Por
tanto demitiu-se antes que o Insti
tuto tomasse em consideração as 
Observações vindas de Roma sobre 
as Constituições. Esse trabalho tar
daria vários meses para começar.

AS CONSTITUIÇÕES 
NO IV CAPÍTULO GERAL 
(1864)

Na primeira sessão do IV Capítu
lo Geral, reunida em 22 de abril de 
1862, estudou-se “um projeto de 
Constituições de 72 artigos, reparti
dos em 10 capítulos27. Esse projeto 
de Constituição foi preparado pelo Ir. 
Louis-Marie, de acordo com o car
deal De Bonald e o Revdo Pe. Favre28.

27 Cf. FMS, Constitutions présentées au Saint-Siège pour approbation, en Bram- 
bila, 146-159.

28 Circulaires, T. 3, p. 107 - Act. cap. 1862) FMS Chronologie mariste 2010 p. 204.
29 Circulares, T. 3, pp. 493-494.

Nesse primeiro período de sessões (1862), o 

Capítulo estudou a inclusão nas Constituições das 

observações feitas pela Sagrada Congregação 

de Bispos e Regulares. Foram introduzidas as 

seguintes modificações:

- Realização regular do Capítulo Geral ordinário 

cada dez anos.

- Eleição do Reverendo Superior Geral com, pelo 

menos, 40 anos de idade.

- Nomeação dos Irmãos Assistentes por dez 

anos.

- Recurso à Sagrada Congregação de Bispos e 

Regulares para depor o Superior Geral, criar 

novas Províncias, fundar Casas de Noviciado, 

aumentar o número de Irmãos Assistentes, 

etc” .29

Essas modificações do texto não 
eliminaram as discrepâncias, que 
se mantinham abertas. A opção fei
ta pelo Capítulo dos Irmãos conti
nuava mantendo diferenças com a 
Sagrada Congregação dos Bispos 
e Regulares. A Sagrada Congrega
ção propunha que o Superior Geral 
fosse eleito por um período de 12 
anos, em contrapartida os Irmãos 
propuseram que fosse Superior vi
talício; Roma desejava que a con
vocação dos Capítulos Gerais fosse 
feita a cada 4 anos, mas os Irmãos 
eram da opinião de fazê-lo a cada 
10 anos; segundo as observações 
de Roma, desejava-se que o Insti
tuto se organizasse em Províncias 
governadas por Vigários Provinciais 
residentes na própria Província, mas 
o critério dos Irmãos era de gover
no com os Assistentes Gerais que 
residissem com o Superior Geral, tal 
como já estava em uso no Instituto; 
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de Roma pediam que o noviciado 
tivesse a duração de dois anos in
tegralmente passados no novicia
do, mas os Irmãos eram partidários 
de que um dos anos de noviciado 
fosse feito em una escola, tal como 
se fazia, na prática, entre os Irmãos; 
finalmente, Roma propunha que, ao 
concluir o noviciado, fosse emitido 
o voto temporário de obediência, 
com compromisso de obedecer à 
Santa Sé, ao Superior Geral e aos 
seus representantes, mas o critério 
do Instituto era que o voto compro- 
meteria a obediência ao Superior 
Geral30.

30 Cf. FMS, Chronologie de l’Institut 1976, 162-163; A. Lanfrey, Une Congrégation 
enseignante: Les Frères Maristes de 1850 a 1904, Rome 1997, 86-95. Anaya, Tene- 
mos vino nuevo, ^necesitamos odres nuevos? Cadernos Maristas n. 28 Roma, 2009, 
p. 5-29

31 FMS, Constitutions présentées au Saint Siege pour approbation, en Brambila, 
146-159

32 FMS Chronologie mariste 2010 p. 204

O IV Capítulo aprovou por una
nimidade o texto intitulado Consti- 
tutions présentées au Saint-Siège 
pour approbation31, porém não in
corporou a maioria das “observa
ções” propostas pela Sagrada Con
gregação dos Bispos e Regulares.

A PROPOSTA DO IV 
CAPÍTULO CHEGOU 
A ROMA

No dia 5 de maio de 1862 “o Ir
mão Louis-Marie dirigiu-se a Roma 
para apresentar o trabalho realiza
do pelo Capítulo”32, acompanhado 
do Ir. Euthyme. O Ir. Louis-Marie foi 
recebido na Sagrada Congregação 

de Bispos e Regulares pelo Monse
nhor Chaillot e pelo Monsenhor Bi- 
zarri. Parece que houve um enfren- 
tamento de posturas pessoais irre
dutíveis que procedia do Monsenhor 
Chaillot. Porém, no fundo, ambas as 
posturas defendiam dois modelos 
de organização bastante distintos e 
por razões muito distantes entre si. 
Dois são os temas que originaram 
maior discrepância: a nomeação de 
um Superior Geral vitalício e a intro
dução de uma nova figura jurídica, o 
Provincial, que substituiria substan
cialmente as competências dos As
sistentes.

Na Sagrada Congregação de Bis
pos e Regulares existia a convicção 
de que era necessário descentrali
zar o governo das congregações re
ligiosas. Em Saint-Genis-Laval, nem 
sequer se colocaram a analisar o 
valor de tais princípios. Simplesmen
te a situação prática os fez não apli
cáveis. A nomeação temporária do 
Superior Geral, que Roma propunha 
incluir nas Constituições, era inacei
tável para os Irmãos porque entrava 
em contradição com os Estatutos, 
aprovados pelo governo francês em 
1851, nos quais se diz que o Superior 
Geral é designado por toda a vida. 
Ambas as legislações ficaram exclu- 
dentes. A revogação ou a mudan
ça substancial deste artigo poderia 
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questionar a aprovação legal do go
verno francês e perder assim as van
tagens da dispensa do serviço militar 
e dos demais benefícios derivados do 
reconhecimento do governo da na
ção. Quanto à descentralização que 
suporia a designação de Provinciais, 
proposta também pela Sagrada Con
gregação de Bispos e Regulares, aos 
Irmãos parecia muito perigosa.

CHEGOU O DECRETO 
ESPERADO

Como resultado dos trâmites rea
lizados em Roma, duramente prepa
rados desde 1857, finalmente, a Sa
grada Congregação de Bispos e Re
gulares assinou e publicou o Decreto 
de aprovação do texto das Constitui
ções no dia 9 de janeiro de 1863.

“Foi aprovado e confirmado, pelo teor do presente 

Decreto, como Congregação de votos simples, sob 

o governo de um Superior Geral [,] o chamado 

Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas, cuja 

Casa Matriz encontra-se na Diocese de Lyon.

Também confirmou, a título experimental, por cinco 

anos, as Constituições escritas abaixo, tal como 

estão contidas no exemplar: qualquer coisa 

contrária não terá validade”.

ANÁLISE DO DECRETO 
DE APROVAÇÃO

O Decreto de aprovação do tex
to das Constituições, de 9 de janei

ro de 1863, contém três dados im
portantes: a aprovação e confirma
ção do Instituto; a confirmação das 
Constituições, a título experimental, 
por cinco anos; um novo texto das 
Constituições.

O Decreto fala de um novo texto 
das Constituições. O Santo Padre 
confirmou “as Constituições escri
tas abaixo, tal como estão contidas 
neste exemplar”.

E qual era o exemplar? Parale
lamente às Constituições em 72 
artigos que foram preparadas pelo 
Monsenhor De Bonald e pelo Pe. 
Favre, Superior dos Padres Maris- 
tas, junto com o Ir. Louis-Marie e 
que haviam sido aprovadas pelo IV 
Capítulo Geral na primeira sessão, 
de abril de 1862, apareceu outro 
exemplar, preparado por Monse
nhor Chaillot, contendo 69 artigos. 
Este era o exemplar que havia sido 
confirmado pelo Decreto de apro
vação. A este texto das Constitui
ções foi chamado de Constituições 
reformadas porque Monsenhor 
Chaillot, ao preparar seu relatório, 
modificou os artigos, que não es
tavam de acordo com seus pontos 
de vista, especialmente os relacio
nados com o governo do Instituto: 
eleição do Superior Geral por doze 
anos33, a criação de Províncias... O 
texto assim corrigido é o que devol
veram ao Conselho Geral a partir da 
Sagrada Congregação de Bispos e

33 A Bula com que Bento XIII aprovou os Irmãos de La Salle previa um Superior 
Geral vitalício (§ 3) e alguns Assistentes gerais que vivem com ele e o ajudam no 
governo (§ 4) Cf. Benedicto XIII, Bula In Apostolicae Dignitatis Solio, § 3-4, em FSC, 
Règles et Constitutions, 112
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Regulares para que fosse coloca
da a prova durante cinco anos. As 
Constituições assim aprovadas mu
davam alguns dos pontos que o IV 
Capítulo Geral havia aprovado. As 
mudanças afetavam o mandato do 
Superior Geral de vitalício, aprova
do nos Estatutos perante o governo 
francês, e colocaram em perigo os 
benefícios que haviam sido alcança
dos na França, como a dispensa do 
serviço militar. Deviam ser cautelo
sos na publicação desses pontos. 
Anteriormente já foi dito que Mon
senhor Chaillot mantinha discrepân- 
cias com o Ir. Louis-Marie.

REAÇÕES
DO INSTITUTO 
ÀS CONSTITUIÇÕES 
REFORMADAS

O Ir. Louis-Marie, e com ele todo 
o governo e até mesmo o Capítu
lo Geral, que em nenhum momento 
pensaram em desobedecer a Santa 
Sé, enfrentaram um difícil caso de 
consciência. O Ir. Luis Di Giusto, em 
sua História do Instituto, faz o se
guinte comentário:

“Foram momentos difíceis para o Ir. Louis-Marie, 

especialmente pela atitude do Mons. Chaillot, bem 

conhecido por seu caráter pouco conciliador.

Deveriam combinar, pois, as exigências da Sagrada 

Congregação com a posição dos Superiores”34.

A notícia da aprovação das 
Constituições deixou no coração 
dos Superiores um sabor agridoce. 
A reação foi dominada pela preocu
pação e por um prudente silêncio. 
Dentro deste silêncio prudencial 
se pode interpretar o fato que o Ir. 
Louis-Marie não comunicara aos 
Irmãos a notícia, tão esperada, da 
publicação do Decreto, datado de 9 
de janeiro de 1863, até o dia 23 de 
junho do mesmo ano, 6 meses mais 
tarde! Assim consta na carta que 
escreve ao Papa no dia 22 de julho 
de 1863 para agradecê-lo pelo De
creto de aprovação. Na festa de S. 
Pedro e S. Paulo, “o Instituto conhe
ceu este inestimável favor”. Silêncio 
de 9 de janeiro de 1863 até 29 de 
junho do mesmo ano. Seis meses 
sem dar a conhecer aos Irmãos 
uma decisão tão transcendente! 
Talvez fruto do prudente silêncio 
que envolve as notícias chegadas 
de Roma sobre o novo texto das 
Constituições explique outro deta
lhe do comportamento do Ir. Louis- 
-Marie: não incluiu o texto original 
do decreto, em latim, e a tradução 
em francês até seis anos mais tar
de, na circular de 2 de fevereiro de 
1869. Publicá-lo nas Circulares sig
nificaria dar-lhe notoriedade e ca
ráter oficial. A oficialização do De
creto perante o Instituto através das 
Circulares foi feita seis anos depois 
de ser assinado em Roma35. As mu

34 L. Di Gusto Historia del Instituto de los Hermanos Maristas, Rosario 2004, p. 89
35 Louis-Marie, Circulaires, T 3, p. 494-495. Circular del 2 de febrero 1869
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danças introduzidas por Monsenhor 
Chaillot deram oportunidade a nu
merosas consultas e gestões por 
parte dos Superiores36. E, como era 
de esperar, a uma nova reunião do 
Capítulo Geral.

36 (C III, 494-495 - AFM 351.7, Constituciones) Circular sobre la necesidad de la 
Oración. (C III, 129-158) FMS Chronologie Mariste 2010, p. 206

37 FMS Chronologie Mariste, 2010, p. 206. Ver também: Louis-Marie chama das 
Constituições de 1863 “Constituições provisionais” em sua circular de 23 de outubro 
de 1876, Circulaires, Tomo 5, p. 353, treze anos mais tarde.

38 FMS Chronologie mariste, Roma 2010, p. 207.

CONSULTAS

Alguns pontos das Constituições 
reformadas apresentavam sérias 
dificuldades em sua aplicação ime
diata. Os Irmãos do Governo, des
confiando da própria opinião pes
soal e estando necessitados de 
apoio moral, decidiram consultar 
as autoridades eclesiásticas dioce
sanas que conheciam bem o Ins
tituto desde sua origem. No dia 12 
de junho de 1863, o Ir. Louis-Marie 
e o Ir. Teofano visitaram Dom Pari- 
sis, bispo de Arras, para consultá-lo 
sobre diversos pontos das Consti
tuições, chamadas “reformadas”37. 
Monsenhor Parisis disse que as 
Constituições reformadas não são 
impostas, mas simplesmente con
firmadas, quer dizer, aprovadas tal 
como se solicitou e tal como haviam 
sido experimentadas. “Tudo está na 
interpretação da palavra “ensaio” 
ou experimental, que indica que es
tá permitido e não mandado; pois a 
palavra “confirmavit” difere muito de 
“praescripsit” ou “imposuit”. Quan

do a autoridade superior confirma 
uma Regra, é que já está em vigor. 
A análise séria que fizeram dessas 
Constituições propostas, confron
tando-as com as circunstâncias 
daquele momento, já eram um ver
dadeiro ensaio. (Firmado. P. L. Ev. 
D’Arras)”.

Alguns dias mais tarde, em 27 de 
junho de 1863, fez-se a mesma con
sulta ao cardeal De Bonald, que ex
pressou o mesmo parecer que Dom 
Parisis38. O Monsenhor foi comple
tamente de acordo que os Irmãos 
não podem fazer o ensaio prático 
de nenhum ponto das ditas Consti
tuições que estivesse em oposição 
formal com os Estatutos aprovados 
pelo Estado em 1851. Pois tais Esta
tutos asseguravam sua existência e 
lhes permitiam ter Escolas.

“Agora, pois, se depois de uma séria e 

conscienciosa análise, alguns pontos são 

reconhecidos como impossíveis, em razão 

do tempo e das circunstâncias, ou são 

comprometedores para o Instituto, tendo 

em conta as disposições da autoridade civil, 

ou demasiado difícil de praticar tendo em conta 

a natureza e o andamento geral das Congregações 

de Irmãos ensinantes, vocês podem, 

em consciência, sem perder nada da submissão 

e adesão à Santa Sé, suspender o ensaio prático 

desses pontos e vê-los como já feitos, ficando 

sempre dispostos a submeter em tempo oportuno, 
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por intermédio dos Bispos, suas humildes 

observações ao Soberano Pontífice”.

As observações vindas de Roma 
referem-se a pontos de experimen
tação prática que, segundo o juízo do 
Ordinário da Diocese, do Pe. Favre, 
delegado da Santa Sé, do falecido 
bispo de Arras e de todo o Capítulo 
Geral apresentam demasiadas di
ficuldades para tentar uma experi
ência. Os Irmãos do Governo, com 
o acordo do Capítulo Geral e com a 
bênção de Dom Parisis, bispo de Ar
ras, e do Monsenhor De Bonald deci
diram ocultá-las aos Irmãos para não 
ter que experimentá-las. “O ambiente 
dos Capítulos até 1903 foi fortemente 
influenciado por este assunto”39.

39 Lanfrey, A., Une congrégation enseignante... ch. VI.
40 Atas capitulares 4, 63. FMS Chronologie p. 133
41 Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, Decreto de aprobación de 

FMS, 9 de janeiro de 1863, em AFM 351.700-12.
42 Circulaires, T. 13, p. 463.

SEGUNDA SESSÃO 
DO IV CAPÍTULO GERAL, 
DE 17 A 23 DE JULHO 
DE 1863

O Ir. Louis-Marie comunicou ao 
Instituto a autorização de Roma na 
Circular de 29 de junho de 1863. A 
partir desse momento, no Instituto, 
procedeu-se a convocação de no
vo Capítulo Geral. O objetivo dessa 
sessão era ratificar as eleições de 
1860 e colocá-las em sintonia com 
as Constituições reformadas, tal co
mo indicava a ordem proveniente de 
Roma40. O Ir. Louis-Marie expõe ao 

Capítulo as diligências e consultas 
realizadas, relativas às dificuldades 
de aplicação de alguns artigos das 
Constituições. Antes de concluir a 
sessão, o Ir. Louis-Marie, junto com 
todos os capitulares, enviou uma car
ta de agradecimento ao Papa. Dessa 
carta devem-se destacar vários da
dos importantes: primeiro, se dá por 
encerrada oficialmente a aprovação 
do “Instituto dos Pequenos Irmãos de 
Maria” como “Congregação”; não se 
fala da aprovação das Constituições; 
a carta também manifesta discrepân
cia com o nome do Instituto, pois o 
Decreto aprovou o “Instituto dos Ir
mãos Maristas das Escolas como 
Congregação de votos simples sob o 
governo de um Superior Geral, salva 
da jurisdição dos Ordinários”41; a carta 
do Ir. Louis-Marie e do Capítulo fala 
do “Instituto dos Pequenos Irmãos 
de Maria”. Segundo, tanto o Ir. Louis- 
-Marie como os capitulares dão por 
concluído perante a Santa Sé, pela 
carta, que o Instituto foi informado do 
acontecimento; terceiro, o Capítulo 
Geral cumpriu as ordens recebidas, 
portanto a partir desse momento, 
os Superiores detêm a autoridade 
emanada diretamente da Santa Sé. 
A nomeação do Ir. Louis-Marie como 
Superior Geral e dos outros membros 
da Administração Geral (Act. cap. 
1863, vol. 3,63) formaram o primeiro 
Regime (Governo) constituído com a 
aprovação da Santa Sé42.
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Desde que no dia 18 de julho 
de 1860, o Ir. Francisco propôs ao 
Capítulo, “revestir o querido Ir. Luís- 
Maria de autoridade plena e com
pleta e de todos os poderes ne
cessários para a administração e 
o governo geral do Instituto, como 
Vigário do Superior Geral” até 9 de 
janeiro de 1863, em que o Papa 
Pio IX aprovou provisoriamente as 
Constituições por 5 anos e a títu
lo experimental43, transcorreram 

43 Chronologie mariste, Roma 2010, p. 206.

mais de dois anos. Esse foi o tem
po em que o Ir. Louis-Marie foi ju
ridicamente Vigário Geral. Durante 
esses quase três anos, Francisco 
continuou sendo canonicamente 
Superior Geral. Os Irmãos Louis- 
Marie (1860-1879), Nestor (1880
1883) e Teofano (1883-1907) exer
ceram seus mandatos vitalícios. O 
primeiro Superior Geral que foi elei
to para 12 anos de mandato foi o Ir. 
Stratonique (1907-1920).
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Em 1890, houve um movimento 
difundido entre os Irmãos para es
palhar o evangelho para missões 
distantes. De fevereiro de 1888 a 
outubro de 1891, houve 29 partidas 
de cento e vinte Irmãos missioná
rios, indo para os diferentes conti- 
nentes.2

Os padres Vicentinos haviam 
fundado uma escola em Pequim 
(Beijing) chamada Nantang Colle- 
ge, quando Mons. Delaplace estava 
no comando. Começou muito mo
destamente, mas tornou-se bem 
estabelecida com o tempo, e pre
cisava de educadores profissionais 
para operá-la. Ao mesmo tempo, à 
medida que o número de fiéis do vi- 
cariato aumentava a cada dia, pre
cisavam de mais padres para su
prir suas necessidades espirituais. 
Assim, o bispo de Pequim solicitou 
mais Irmãos para lidar com a nova 
situação. Os superiores dos padres

Vicentinos em Paris começaram a 
negociar com os Irmãos Cristãos 
nas escolas, propondo-lhes assumir 
o Colégio Nantang em Pequim, para 
deixar os padres livres para o tra
balho missionário. No entanto, os 
Irmãos Cristãos recusaram o convi
te, dando como razão que a escola 
ficava muito longe. Não conseguin
do obter ajuda dos Irmãos Cristãos, 
abordaram os Irmãozinhos de Ma
ria com quem já haviam colaborado 
satisfatoriamente na administração 
do Colégio São Bento, em Constan- 
tinopla. Os Irmãos Maristas aceita
ram a oferta em primeira instância.3

Naqueles anos, era o Irmão The- 
ophane que governava o Instituto 
Marista. Ele pediu por voluntários 
para as Missões, e a resposta ao 
seu chamado foi encorajadora. Um 
bom número de Irmãos deu seus 
nomes. E esses foram pré-sele- 
cionados para seis, a saber: Irmão
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Marie Candide, Diretor, que durante 
os últimos seis anos estava no co
mando do Juvenato de Saint Ge- 
nis; Irmão Aristonique, Sub-Diretor; 
Irmão Antonin, Irmão Louis Michel, 
Irmão Joseph Felicite e Irmão Marie 
Basilius4; os últimos quatro tinham 
20 anos ou menos; eles ouviram 
o chamado do Senhor, e com um 
coração generoso, e com muito 
entusiasmo seguiram o convite do 

4 Circulaires des Supérieurs Généraux, vol. 8, p. 142.

Senhor. No final de Fevereiro, eles 
estavam reunidos em St. Genis, a 
Casa Mãe dos Irmãos, para a última 
reunião e em 1o de março foi reali
zada uma cerimônia de despedida 
dos missionários. O Irmão Superior 
Geral e seus Assistentes estavam 
todos presentes, e estavam cerca
dos por cerca de quinhentos Irmãos 
de diferentes comunidades da Ca
sa Geral. Foi celebrada a bênção
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do Santíssimo Sacramento, durante 
o qual os missionários renovaram 
seus votos e se consagraram à 
Santíssima Virgem.5

5 Circulaires vol. 8, p.145.
6 Marie Candide, Carta ao Superior Geral, 27 de abril 1891.
7 Jean Emile, p. 9.

Assim, em 8 de março de 1891 
os seis Irmãos embarcaram no na
vio SS Yangtse e partiram em di
reção ao Oriente. A viagem durou 
cerca de seis semanas e chegaram 
a Xangai no dia 18de abril e depois 
embarcaram no SS Chung King e 
navegaram para o norte. O navio 
ancorou em Takoo e de lá pegaram 
um trem para Tiantsin, e finalmente 
em 23 de abril o Irmão M. Candide 
e o Irmão Aristonique partiram pa
ra Pequim de carroça e chegaram 
ao seu destino três dias mais tarde, 
em 26 de abril.6

O bispo Sarthou que sucedeu 
Mons. Tagliabue os recebeu e os 
colocou no comando do Collège 
Français du Nantang. Como mencio
nado anteriormente, esse colégio 
foi fundado cerca de 30 anos antes, 
e era supervisionado por um padre 
Vicentino que era ajudado por dois 
Irmãos Vicentinos e alguns profes
sores leigos. Foi construído para 
cem alunos.

Depois que os Irmãos chega
ram, eles descobriram que o bispo 
queria que os Irmãos assumissem 
não somente a Escola de Nantang, 
mas também se encarregassem de 
uma escola de inglês em Tientsin, 

mas os Irmãos que haviam chega
do à China eram todos da França 
e não eram capazes de ministrar 
aulas em inglês. O líder dos pio
neiros, Irmão Marie Candide infor
mou então ao Irmão Théophane, 
Superior Geral, que telegrafou para 
Sydney e dois Irmãos da Austrália 
foram recrutados: Irmão Cleophas 
e Irmão Marie Julian.7 Pouco tem
po depois, eles partiram de Sydney 
e chegaram a Tientsin, e a escola 
foi confiada a eles. No entanto, co
mo a escola atendia principalmente 
alunos estrangeiros, ou seja, filhos 
de comerciantes estrangeiros, no 
começo apenas muito poucos alu
nos foram recrutados.

Em 1913 uma nova escola foi 
construída em outro local. Então, 
como havia mais população euro- 
peia na cidade, o número de alunos 
aumentou lentamente. Ainda, mais 
tarde, as famílias chinesas também 
começaram a enviar seus filhos pa
ra a escola, para que pudessem 
aprender uma língua estrangeira, 
o que facilitaria a obtenção de um 
emprego melhor. E assim que ti
vessem um domínio melhor da lín
gua inglesa, teriam possivelmente, 
mais chances para ir para o exterior 
para estudos adicionais.

Entre os anos 1893 a 1931 bom 
número de escolas foram fundadas 
em várias cidades, devido à ‘Febre 
Ferroviária’. O governo tinha planos 
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de construir ferrovias ligando cida
des importantes, e os Missionários 
desejavam lucrar com isso, abrin
do escolas que ensinavam línguas 
estrangeiras. No entanto, muitas 
vezes as ferrovias não eram cons
truídas; as escolas eram caras de
mais para manter e então foram 
fechadas. Outra razão pelas quais 
as fundações tiveram vida curta foi 
porque vários Irmãos foram obriga
dos a fugir da França devido às leis 
anticlericais de lá, mas muitas ve
zes tinham que viver precariamente 
e montar escolas às pressas. Não 
surpreende, portanto, que algumas 
dessas fundações não tenham du
rado. Entretanto, aproximadamen
te na mesma época, três escolas 
foram fundadas e duraram: eram 
escolas municipais em Xangai, 
Hankow e Tientsin.8

8 Jean Emile, p. 13.
9 Álbum memorial de las Bodas de Diamante del Colegio San Francisco Javier 

(1874-1934)
10 Circulares, vol. 11, p. 310.

11 Circulares, vol. 11, p. 298.

O Colégio São Francisco Xavier, 
em Xangai, foi originalmente funda
do em 1874, sob Mons. Languilla, 
então bispo de Xangai, e Pe. Fou- 
cault, (superior da missão). Foi to
mada a decisão de abrir uma escola 
regular. Rev. Pe. Twrdy, S.J. foi no
meado o primeiro diretor. Em 8 de 
junho de 1884, na separação antes 
das férias de verão, o Pe. Superior 
anunciou aos meninos que eles de- 
veriam se despedir do seu berço na 
concessão francesa e migrar para o 
distrito bem distante de Hongkew.

Um lugar foi escolhido na Nanzing 
Road, em frente à Igreja do Sagrado 
Coração.9

A MISSÃO
MARISTA DA CHINA 
TORNOU-SE
UMA PROVÍNCIA 
INDEPENDENTE

Em 1908, dezessete anos após a 
chegada dos primeiros Irmãos pio
neiros na China, a Missão Marista 
da China tornou-se uma província 
independente. O Irmão Louis Michel 
foi nomeado seu primeiro provin- 
cial.10 Antes dessa data, a missão 
da China como Distrito foi anexa
da à Província milhares de quilô
metros de distância; não era nada 
conveniente. Praticamente todas 
as decisões importantes eram to
madas na França, e naquela época 
a correspondência da Europa para 
o Extremo Oriente levava cerca de 
dois meses. Além disso, mais tar
de a província mãe não pôde enviar 
mais Irmãos. Além disso, a Missão 
da China conseguiu sobreviver por 
si só, tanto em termos materiais 
como em termos de suprimento 
de pessoal. Assim, para facilitar a 
administração, considerou-se mais 
aconselhável e razoável que o setor 
chinês se tornasse uma província 
independente.11

Pequena história dos Irmãos Maristas na China



maio2O2O

CONSTRUÇÃO
DA CASA PROVINCIAL 
CHALA

Foram elaborados planos pa
ra um vasto edifício, que durante 
muitos anos, deveria abrigar a casa 
da Administração, juntamente com 
as instalações de treinamento da 
Província. O edifício tinha uma fa
chada de 95 metros de frente para 
o Norte, com três alas para o sul, 
sendo a ala central a Capela. Era 
uma construção de três andares, 
incluindo o térreo, e tinha a vanta
gem de facilitar a independência 
das comunidades que seriam alo
jadas ali. Embora o edifício pareça 
imponente, não havia elemento de 
luxo em seus móveis e acessórios. 
As árvores que parecem pequenas 
nas fotografias originais agora atin
giram tamanhos imponentes, espe
cialmente os plátanos em direção 
ao portão de entrada. Havia play- 
grounds bastante grandes para o 
uso de juniores e noviços.12

12 Jean Emile, p. 18.
13 Marie Candide, Carta al H. Superior general, 27 de abril de 1891.
14 Marie Candide, Carta al H. Asistente general, 19 de julio de 1892.
15 Ibid.

DESENVOLVIMENTO 
DA PROVÍNCIA
DA CHINA:
VOCAÇÕES LOCAIS

No entanto, simplesmente tor
nar-se independente não garantiria 
maior desenvolvimento da província 

ou sua sobrevivência. Não poderia 
prosperar sem ter um suprimento 
suficiente de pessoal. Um centro 
de treinamento para aqueles que 
aspiravam juntar-se à vida Marista 
tinha que ser estabelecido.

Desde o início os Irmãos pionei
ros já pensavam em recrutar voca
ções locais. De fato, na primeira 
carta do Irmão Marie Candide ao 
Rev. Irmão Superior Geral, ele ex
pressou tal intenção: “Em breve, 
esperamos ter alguns noviços, que 
os Padres prepararam para nós 
dentre os mais inteligentes...”13

Ambos os padres Vicentinos 
que tinham convidado os Irmãos da 
China e os próprios Irmãos sabiam 
que era essencial ter vocações lo
cais para ajudá-los, se quisessem 
ter sucesso em seu trabalho de 
evangelização. “Todos os Padres 
em seu conselho pedem que re
crutemos noviços. pois todos con
cordam que devemos ter Irmãos 
Chineses,14 todos percebendo que, 
para obter resultados genuínos em 
seus esforços para evangelizar, 
eles devem ter irmãos chineses.15 
No entanto, não foi oportuno iniciar 
o projeto às pressas, pois isso en
volve muitas perguntas: eles preci
savam garantir que tivessem fun
dos suficientes assim como pessoal 
qualificado. Os Irmãos haviam che-
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Colégio Sacred Heart, 
Pequim 1930s

Colégio St. Louis, 
Tientsin, 1930s

Colégio St. Paul, 
Chongqing, Sichuan
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gado na China por quase um ano, 
e precisavam se familiarizar e se 
acostumar com a cultura e os cos
tumes locais. Além disso, até 1908, 
ou seja, antes da província se tor
nar independente, eles dependiam 
de sua província mãe para pratica
mente tudo. Assim, por mais que 
percebessem a necessidade de ter 
vocações locais e por mais que de
sejassem iniciar uma casa de for
mação, eles não podiam colocá-la 
em prática. Só mais um ano depois, 
o sonho deles seria realizado.

Um ano depois, o Irmão M. Can- 
dide escreveu ao Assistente Geral 
dizendo que com a permissão do 
Irmão Superior Geral e seu apoio, 
ele tentaria reunir alguns noviços e 
testá-los seriamente e dar-lhes um 
cuidado especial16 “Se você nos der 
permissão, tentaremos receber al
guns noviços, um ou dois e talvez 
três postulantes.”17

16 Marie Candide, Uma carta ao Ir. Assistente Geral, 1 de junho 1892.
17 Marie Candide, Uma carta ao Ir. Assistente Geral, 13 de julho1892.
18 Marie Candide, Carta ao Superior Geral, 16 de agosto1893.
19 Marie Candide, Carta ao Superior Geral, 28 de outubro 1893.

Dois meses depois, ele escreveu 
novamente confirmando o estabe
lecimento do noviciado.

“Nosso noviciado está definitiva
mente estabelecido desde ontem, 
15 de agosto, com cinco jovens ex
celentes que conhecemos por dois 
anos; eles não são águias, mas, 
tanto quanto posso julgar, são mui

to piedosos, muito simples, muito 
diretos.”18

“Nosso noviciado está definitiva
mente e seriamente estabelecido. 
Nesse sentido, temos todos os mo
tivos para louvar a Divina Providên
cia, que permitiu que ocorressem 
circunstâncias que atrasaram até 
hoje, esse importante fundamento. 
Por mais de um ano, a questão do 
noviciado surgiu, e em mais de uma 
ocasião tentamos segui-la até uma 
conclusão adequada; mas tudo foi 
prematuro, e poderia ter falhado; 
no momento, tudo parece prome
ter sucesso. Os cinco noviços que 
temos hoje são postulantes por um 
ano ou mais e você pode entender 
facilmente que estamos em condi
ções de fazer um excelente traba
lho. Nós nos conhecemos e sabe
mos o que queremos. Vamos tentar 
encontrar mais cinco, e os coloca
remos no Colégio de Nantang, on
de os observaremos e os treinare- 
mos^.”19

Em 1949, havia duzentos e quin
ze Irmãos trabalhando na província 
da China. 109 Irmãos eram chine
ses, e os outros eram Missionários 
de países europeus como França, 
Alemanha, Espanha, Hungria, Irlan
da, mas de longe, a maioria deles 
era da França.
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DIFICULDADES 
PARA AS ESCOLAS 
MISSIONÁRIAS

Os Irmãos estavam cuidando de 
mais de vinte escolas em várias ci
dades como: Pequim, Tianjin, Xan
gai, Wuhan, Qingdao, Chongqing, 
etc. Mas o Bom Deus tem seus 
próprios projetos; ou como diz o 
ditado: “O homem propõe, Deus 
dispõe”. Assim como tudo estava 
acontecendo de maneira próspera: 
muitos jovens locais aspiravam em 
juntar-se à Irmandade e dedicar-se 
a evangelização dos jovens, espe
cialmente os mais desfavorecidos 
por meio da educação; todas as 
escolas estavam funcionando bem, 
e até havia planos para um maior 
desenvolvimento nas províncias do 
sul, quando finalmente a guerra civil 
terminou e um novo governo assu
miu o poder. Em 1o de outubro de 
1949 foi fundada a República Popu
lar da China.

Em 1949, a política do novo go
verno em relação às escolas dirigi
das por religiosos era no começo 
tolerante e nenhuma medida drás
tica foi tomada. Mas, não muito 
tempo depois, o governo começou 
a assumir as escolas aos poucos. 
Primeiro, os diretores das escolas 
foram enviados a centros designa
dos para participar de cursos de 
reeducação por meses. Em alguns 
casos, o diretor era detido ou até 
mesmo preso. Alguns foram até 
enviados para o extremo norte da 
Manchúria ou para outros campos 
de trabalho forçado. Outra medida 

tomada foi designar um instrutor 
de ciências políticas para cada es
cola. Esse instrutor deveria atuar 
também como diretor de consci
ência tanto para alunos como para 
professores. Ele deveria planejar o 
controle total quando a oportunida
de chegasse. Eventualmente, a au
toridade interferiu na administração 
das nossas escolas de tal maneira 
que ficou claro que os professores 
religiosos não podiam mais continu
ar seu apostolado entre os jovens 
confiados aos seus cuidados. Final
mente, tornou-se extremamente di
fícil ou até mesmo impossível para 
qualquer religioso operar as esco
las. Realmente, foi um período tur
bulento e cheio de incertezas para 
o futuro.

O ÊXODO

Como não era mais possível ad
ministrar nenhuma de nossas es
colas, os Irmãos não tiveram es
colha, senão considerar abandonar 
seu trabalho e ir para outros países. 
Aprendemos na bíblia que Paulo e 
Barnabé fugiram para as cidades 
de Listra e Derbe, na Licônia, e no 
território ao redor. Lá, eles prega
ram as boas Novas. Seguindo os 
exemplos de Paulo e Barnabé, os 
superiores planejavam retirar os Ir
mãos das escolas do norte da Chi
na e os postulantes das casas de 
formação para ir para o exterior on
de ainda havia liberdade para ope
rar as escolas e divulgar as boas 
novas. Alguns Irmãos expatriados 
da Europa que haviam ido à Europa 

70 Pequena história dos Irmãos Maristas na China



maio2O2O

para um tempo de licença em casa 
e que estavam prontos para voltar 
foram aconselhados a não fazê-lo. 
Depois, os idosos e aposentados 
foram aconselhados a voltar à ter
ra de onde haviam vindo. Alguns 
nunca tiveram um período de férias 
desde que tinham se despedido de 
sua terra mãe. Alguns anos mais 
tarde, alguns Irmãos expatriados 
foram deportados sob todos os ti
pos de pretextos, enquanto outros 
dois que eram diretores de escola 
ou tinham habilidades especiais ti
veram que solicitar uma permissão 
de saída para poder partir. Assim, 
muitos missionários Europeus que 
estavam na China por anos retor
navam à Europa. Entre os Irmãos 
expatriados que haviam deixado a 
China, havia um número que tinha 
trabalhado em escolas de inglês 
em Xangai ou Tientsin, e todos po
diam ensinar na língua inglesa. Por
tanto, a maioria deles optou por fi
car em Hong Kong, e alguns outros 
escolheram ir para o Japão.

Por outro lado, os Irmãos chine
ses que deixaram o continente fo
ram para países como Malásia, Bor- 
néu, Indonésia e Cingapura onde os 
descendentes chineses formavam 
uma grande parte da população.

NOVICIADO EM MACAU

Em 9 de março de 1949, o Ir
mão Gerard Ho e o Irmão Maria 
Claudius Hui20, ambos nativos da 
Província de Cantão e tinham o 
cantonês como língua materna, 
foram enviados para Macau onde 
o cantonês é usado. Inicialmente, 
eles trabalharam em Shiqi e Ma
cau como auxiliares de um certo 
padre Jesuita, (Pe. Teng Yi Ming, 
que mais tarde foi nomeado arce
bispo de Cantão) para ensinar na sua 
escola ou dar aulas de catecismo 
para crianças pequenas; e esse ti
po de trabalho era adequado exa
tamente à vocação dos Irmãos. 
Entretanto, eles foram encoraja
dos a ver o bispo de Macau para 
explorar as possibilidades de ter 
um noviciado lá e encontrar luga
res para os postulantes, noviços e 
jovens Irmãos que deveriam deixar 
o continente. Os dois Irmãos foram 
calorosamente recebidos pelo bis
po de Macau, Mons. Ramalho S.J., 
que gentilmente concordou em 
deixar os Irmãos usarem a casa de 
verão dos seminaristas como casa 
do noviciado. A casa estava cons
truída na península da Ilha Verde, e 
serviu de moradia de verão para os 
seminaristas.

20 André Gabriel, Les Frères Maristes en Chine, Petit Historique de leurs Oeuvres 
de 1941-1959, p. 73.
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Em 30 de abril de 1949 o Ir. Ge- 
rard Ho enviou um telegrama ao 
superior Provincial que ainda estava 
em Xangai informando-o que o Bis
po de Macau havia concedido um 

acordo para estabelecer nosso no
viciado em sua diocese.21

21 André Gabriel, p.33.
22 Ibid, p.74.

Em 6 de maio de 1949, o Ir. An- 
ge Marie Lapp22, um missionário em

Aula de 
Catecismo 
na Escola 
Francesa 
(Fa Han), 
Hankow

Orfanato 
Chala-Eul, 

ao redor 
de 1893

Escola St. Bernard, 
Yangkiaping 
(Trappists), 1948
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Alunos do Colégio de São Francisco 
Xavier, Xangai, 1893

Colégio de São Francisco Xavier, 
Xangai, década de 1930

Xangai, viajou para Hong Kong, e foi 
nomeado Visitante responsável pe
lo setor fora da China, que incluía 
Hong Kong, Taiwan e todos os paí
ses do sudeste asiático: Singapura, 
Malásia, Indonésia. Ele precisava 
encontrar lugares para os Irmãos 
ficarem e procurar emprego para 
eles. Se possível, ele garantiria uma 
localização para os Irmãos Maristas 
em Hong Kong ou em outros luga
res dos países do Sudeste Asiático.

O primeiro compromisso do Ir
mão Ange-Marie foi estabelecer 
a casa do noviciado na casa de 
campo da Ilha Verde, pois quase 
imediatamente o primeiro lote de 
noviços começou a chegar a Ma
cau em maio e junho de 1949. Os 
Irmãos usariam a casa como cen
tro de formação Marista até 1953, 
testemunhando três sessões de to
mada do hábito e quatro profissões 
de primeiros votos. Entre agosto de 
1949 e agosto de 1952, vinte e oito 
jovens receberam o hábito e trinta 
e oito fizeram seus primeiros votos 
em Macau.

Assim que os jovens noviços 
concluíram seu noviciado em Ma
cau, foram necessárias medidas 
para que obtivessem os necessá
rios diplomas para que pudessem 
ensinar nas novas escolas. No iní
cio de 1949, foi feito contato com o 
Rev. Irmão Thomas Austin, Provin
cial da Província dos Estados Uni
dos, para o envio de jovens Irmãos 
ao Marist College em Poughkeep- 
sie. A pronta resposta veio: “Envie 
quantos quiser, e nós cuidaremos 
da sua manutenção e seus estu
dos.” A Província Australiana tam
bém veio em assistência aos Ir
mãos, assumindo o treinamento de 
nove escolásticos, além da esplên
dida ajuda que já estavam pres
tando aos Irmãos em perigo, em 
Rabaul, na ilha-província de New 
Britain em Papua Nova Guiné. Dois 
Irmãos foram levados para estudos 
universitários pela Província Britâni
ca, um em Dublin, Irlanda, e outro 
em Dundee, na Escócia. O Irmão 
Paul Clet que completou seu novi
ciado em 1949 foi enviado ao Ceilão 
para estudar inglês.
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Comunidade de Nantang, 1935 Comunidade de Chefoo (Yantai), 1935

A Casa Provincial em Chala, Pequim 1910

Os primeiros Irmãos chineses na 
tomada do hábito, Chala, Pequim, 1895

Os postulantes e noviços, 
Pequim, 1905

Alguns dos jovens Irmãos foram 
designados para continuar seus es
tudos em chinês. Eles foram envia
dos para estudar no Colégio Chu-

-Hai, um estabelecimento em Hong 
Kong cujos diplomas traziam os 
selos do Ministério de Educação de 
Taiwan. Os diplomas concedidos 
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pelo Colégio Chu-Hai foram reco
nhecidos por Cingapura e pela Fe
deração da Malásia para garantir 
que o titular ensinasse nas escolas 
secundárias chinesas.

Como era impossível enviar todos 
os jovens Irmãos para estudar no 
exterior, e até mesmo para aqueles 
que pretendiam ir para Poughkeep- 
sie ou Sydney, havia a necessidade 
de um escolasticado onde podiam 
ser treinados até todos os proce
dimentos para sua partida estives
sem completas. Em setembro de 
1950, um escolasticado foi instalado 
temporariamente em uma casa alu
gada em Ilha Verde, que se mostrou 
inadequada para estudar, pois era 
escura e localizada em uma peque
na faixa frequentada por vendedo
res ambulantes barulhentos. Mons. 
Ramalho veio novamente socorrer 
os Irmãos, oferecendo um conven
to que havia sido desocupado pelas 
irmãs Carmelitas que os Irmãos po- 
deriam compartilhar com os padres 
Jesuítas. A residência na Colina da 
Guia (Beacon Hill), chamada Vila 
Flora, tinha luz, ar e espaço.

Como o suprimento de noviços 
da China havia efetivamente parado 
em 1951, houve um esforço para ini
ciar um recrutamento local nas es
colas onde os Irmãos eram recém- 
chegados. Alguns alunos estavam 
sendo preparados em Hong Kong 
e Cingapura para os juniores que 
os Irmãos planejavam abrir naque
las duas cidades. Em 1953, um rico 
católico chinês ofereceu sua casa 
de campo em Cingapura para os Ir
mãos, e St. Paul Juniorate foi aberto 

com nove juniores. Com tão poucos 
juniores, não havia necessidade de 
ministrar aulas especiais para os 
novos recrutas e, então, os juniores 
seguiram os cursos regulares no 
Colégio St. Martin (renomeado St. 
Francis Xavier) em Hong Kong e a 
escola secundária católica em Cin- 
gapura. Em 1955, a Província com
prou um imóvel na Flower Road, em 
Cingapura, e a construção de um 
prédio foi completado em 1957. Era 
grande o suficiente para acomodar 
um Juniorado, a Casa Provincial e a 
residência dos Irmãos.

Em Hong Kong, no final de 1954, 
mais ou menos dez juniores esta
vam morando na residência dos Ir
mãos em Kowloon, enquanto con
tinuavam seus estudos no colégio 
St. Martin. Finalmente, uma casa foi 
encontrada na Stafford Road e os 
juniores foram transferidos para lá 
com dois Irmãos para supervisionar 
sua formação. Alguns chegaram 
até o noviciado e até fizeram seus 
votos perpétuos, mas distraídos por 
tentações e possivelmente influen
ciados por suas famílias de mentali
dade pecuniária, a maioria deixou a 
congregação, para grande tristeza 
dos Irmãos.

No verão de 1953, com os esco- 
lásticos dispersos e partindo para 
a Austrália, os Estados Unidos ou 
Europa, e com apenas dois postu
lantes, decidiu-se fechar o novicia
do e deixar Macau onde os Irmãos 
estavam desde maio de 1949 e go
zavam da hospitalidade de Mons. 
Ramalho. Os dois últimos postulan
tes foram convidados a continuar 
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seu noviciado na Casa St. Paul, em 
Cingapura, onde receberam o hábi
to em 15 de setembro de 1953. Um 
deles fez seus primeiros votos no 
ano seguinte.

JANELAS ABERTAS
NA ÁSIA

Com a aparente “morte” dos tra
balhos dos Irmãos na China, uma 
nova vida surgiu nos lugares onde 
eles se encontraram depois, onde 
eles foram convidados a assumir a 
administração das escolas existen
tes ou a fundar novas.

Analisamos brevemente esses 
trabalhos:

1949: os Irmãos assumiram a 
Escola Secundária Cató
lica em Cingapura;

1950: os Irmãos assumiram as 
seguintes escolas:

■ Escola Primária Kim 
Sen, em Bukit Merta- 
jam, Malásia.

■ Colégio Sacred He- 
art em Rabaul, Papua 
Nova Guiné.

■ Escola Primária Hua 
Ying e Escola Média 
Hua Yin, na Indonésia.

1951:

■ Os Irmãos partiram 
para o Japão pela pri
meira vez. Eles come

çaram a Escola Se
cundária dos Irmãos 
Maristas, em Kobe.

■ Os Irmãos assumiram 
a Escola Primária Sam 
Tet em Ipoh, Malásia.

1952: Os Irmãos assumiram o 
Colégio St. Martin em Ko- 
wloon, Hong Kong (mais 
tarde renomeado St. 
Francis Xavier, em memó
ria do Colégio St. Francis 
Xavier, em Xangai).

1953: Os Irmãos assumiram a 
Escola Primária St. Fran- 
cis Xavier, em Malacca, 
Malásia.

1954: Os Irmãos foram convida
dos a dirigir, ainda que de 
forma limitada, a Escola 
St. Thomas em Kuantan, 
Malásia.

1955: O Colégio Secundário Sa- 
cred Heart, em Balik Pu- 
lau, Penang, Malásia, foi 
confiado aos Irmãos.

1956: A Escola Católica Secun
dária foi aberta em Kuala 
Lumpur, Malásia.

1958: A Escola Secundária Ma- 
ris Stella foi fundada em 
Cingapura, em memória 
à Escola Maris Stella em 
Weihai, China.

1960: Os Irmãos começaram 
outra escola, a Escola St.

76 Pequena história dos Irmãos Maristas na China



maio2O2O

Noviços, 
Colégio 
St. Joseph, 
Heishanhu, 
Pequim 
1935

Francis Xavier, em Tsuen 
Wan, Hong Kong.

1965: A Escola Secundária St. 
Paul foi aberta em Kaoh- 
siung, Taiwan, em memó
ria ao Colégio St. Paul em 
Sichuan, China.

1999: Foi inaugurado oficial
mente o Centro de Ju
ventude em Port Dickson, 
na Malásia.

Cada uma dessas instituições 
tem sua própria história para con
tar, cada uma com seus desafios e 
vitórias. Os Irmãos também tiveram 
que deixar algumas dessas institui
ções devido a certas circunstâncias, 

mas não sem frutos consideráveis 
durante o período em que estavam 
presentes nelas. Levaria muito tem
po para falar sobre cada uma des
sas instituições aqui, mas olhando 
para todas elas, não se pode deixar 
de admirar quantas almas devem 
ter passado pelas portas dessas 
escolas, nutridas e formadas pelo 
amor, cuidado e perseverança dos 
Irmãos.23

23 Dawn of the Word in Silence - The Adventure of the Marist Brothers in China, 
p.156-157.

REORGANIZAÇÃO DA 
PROVÍNCIA DA CHINA 
NAS DÉCADAS
DE 1950 E 1960

Em outubro de 1956, o Rev. Ir
mão Superior fez uma visita canô-
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Irmãos a 
bordo rumo 
a Hong 
Kong, 1949

Noviços 
em Macau -
1950

nica à Província da China, sendo a 
primeira vez na história da Provín
cia em que essa visita foi realizada 
pessoalmente pelo Superior Geral. 
Ele visitou todas as comunidades 
da “China Exterior” em Cingapura, 
Malásia, Sumatra, Hong Kong e Ja
pão. Esse contato direto com o Su
perior Geral certamente fortaleceu 
o espírito dos Irmãos, embora nun
ca lhes faltasse encorajamento do 
Conselho Geral. Entre 1949 e 1959, 
houve quatro visitas canônicas dos 

delegados do Rev. Irmão Superior, 
e em 1952 o próprio Irmão Supe
rior parou em Cingapura a caminho 
da Austrália. Em 1949, o Assisten
te Geral Irmão Jean-Emile veio pa
ra a sua segunda visita (a primeira 
foi em 1939-1940). A China já esta
va em turbulência e ele mesmo viu 
a pouca esperança de continuar o 
trabalho dos Irmãos no continen
te. Ele pôde ver o restabelecimen
to do noviciado em Macau, viu as 
possibilidades para o Instituto em
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Cingapura e Malásia, e trouxe muita 
segurança aos Irmãos que se refu
giavam em Hong Kong. Jean-Emile 
fez outra visita em 1953 para avaliar 
o progresso feito na reconstrução 
da Província e estimulou os Irmãos 
a novos esforços no recrutamento 
local. Dessa vez, ele não pôde mais 
entrar na China, pois não havia mais 
nenhum estabelecimento Marista, 
apenas os sete ou oito Irmãos na 
prisão.

Após o Capítulo Geral em 1958, 
a província da China foi confiada 
ao “assistente” da Província dos 
EUA. Na sua primeira visita à Pro
víncia em 1959, o novo Irmão As
sistente Paul Ambrose anunciou 
mudanças importantes em relação 
à Província: 1) Ceilão, anexo à Pro
víncia da China desde 1920, agora 
seria um Distrito Autônomo; 2) O 
Irmão Joche-Philippe Wu fora no
meado Provincial para substituir o 
Irmão André-Gabriel; e 3) Kobe se

ria transferida para a Província de 
Poughkeepsie depois da assinatura 
de um acordo entre os dois provin
ciais envolvidos.

Em março de 1958, o Instituto 
ainda possuía no continente, cin
quenta e seis Irmãos, além de dois 
noviços que receberam o hábito em 
dezembro de 1953. O Irmão Damien 
havia pedido autorização para que 
fizessem seus primeiros votos tem
porários, mas não se sabia se ha
viam feito. De 1958 até 1963, doze 
Irmãos morreram com datas des
conhecidas. Três deixaram a con
gregação. Até onde é conhecido, 
havia quarenta e um Irmãos que 
ficaram na China continental, além 
dos dois noviços.

O Instituto tinha juniores em 
Kuala Lumpur e Hong Kong, mas 
nenhum noviciado a partir de 1963. 
O Juniorato em Cingapura teve que 
ser transferido para Petaling Jaya

‘Nossa 
Senhora 
de Fátima’ 
(Macau), 
fundada em 
11 de maio 
de 1949
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Juvenato em 
Hong Kong

Juvenato 
em 

Hong Kong, 
1956

em Kuala Lumpur pela simples ra
zão de que somente filhos de cida
dãos de Cingapura ou aqueles de 
certas categorias especiais pode- 
riam ser admitidos nas escolas de 
Cingapura. Como a maioria dos ju
niores era da Malásia, o Juniorato 
teve que se mudar.

A Província da China agora com
preendia a China continental, da 
qual havia poucas notícias filtrando 
desde 1958, Hong Kong, Cingapura 
e Malásia. Um plano para estabe

lecer o Instituto em Sarawak, Bor- 
néu, se concretizou em 1960 com 
a abertura de uma escola católica 
de segundo grau em Sibu. Dois Ir
mãos seriam enviados a Taiwan em 
1963 para abrir uma escola em Ka- 
ohsiung.

A Província da China estava re
nascendo em uma região não me
nos rica como a que os Irmãos ha
viam perdido, nem livre dos obstá
culos enfrentados pelos homens 
que iniciaram tudo. Animados pela 
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mesma fé e a mesma esperança 
dos seis pioneiros, os Irmãos que 
foram expulsos da China estavam 
lançando as bases de uma nova 
Província Marista na chamada “Chi
na exterior”. Aparentemente, esse 
fato não havia escapado ao conhe
cimento dos perseguidores dos Ir
mãos. Foi dito a um Irmão em uma 
prisão comunista em 1953 que os 
Irmãos Maristas pareciam cercar a 
China com seu trabalho, que eles 
talvez estivessem planejando uma 
“nova invasão cultural” da China 
continental. Motivos grandiosos pa
ra atribuir ao humilde Irmão Maris- 
ta das Escolas, cuja única ambição 
era “ir e ensinar todas as nações” e 
viver sua vida como um verdadeiro 
Irmãozinho de Maria.

UM OLHAR
PARA O FUTURO

“As mudanças que estão ocorren
do na sociedade e a diminuição no 
número de vocações está pesando 
muito sobre a vida consagrada em 
algumas regiões do mundo.”24

24 Vita Consecrata 63

Isto é particularmente verda
de com os Irmãos Maristas e mui
tas outras congregações religiosas 
cujos membros são exclusivamente 
Irmãos. Então o futuro parece bas
tante sombrio. No entanto, esse fe
nômeno não se limita a Hong Kong, 

é mundial. Os últimos Capítulos Ge
rais adotaram várias medidas para 
resolver esse problema.

REESTRUTURANDO 
O INSTITUTO

O processo de reestruturação 
já dura vários anos em todo o Ins
tituto. Em certas partes do mundo, 
o processo pode ser longo e dolo
roso, mas enfrentamos realidades. 
De fato, a escassez de pessoal em 
todos os lugares, e o melhor uso de 
recursos disponíveis favorece a re
estruturação.

O setor da China, incluindo 
Taiwan, Malásia, Cingapura e Hong 
Kong que havia sido uma província 
independente por mais de um sécu
lo, no processo de reestruturação, 
combinou-se com a província das 
Filipinas e o distrito da Coréia para 
formar uma nova província, a saber, 
a Província do Leste Asiático. Com 
isso, espera-se que, com o inter
câmbio e interação dos três seto
res, maior vitalidade seria criada e 
recursos seriam utilizados adequa
damente, e apesar de problemas 
como diferenças culturais, exigên
cia de vistos, reconhecimento dos 
diplomas emitidos por diferentes 
instituições educacionais em dife
rentes países, e possíveis barreiras 
linguísticas.
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MOVIMENTO
CHAMPAGNAT DA 
FAMÍLIA MARISTA

O desejo da Igreja que os lei
gos deveriam desempenhar um 
papel mais ativo manifestou-se de

maneira especial durante e após o 
Concílio Vaticano II. Então, no Sí- 
nodo dos Bispos em 1987, sobre 
a vocação e a missão dos leigos 
e a carta do Papa João Paulo II, 
Christifideles Laici, repetiu o apelo do 
Concílio do Vaticano para um en

Escola Sacred Heart, Rabaul, 1951

Escola primária Kin Sem, Bukit Pertajam, Malásia, 1951
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volvimento mais pleno dos leigos 
na missão da Igreja.

Em resposta ao claro apelo, 
os Irmãos Maristas, em 1985, no 
18o Capítulo Geral, propuseram o 
desenvolvimento do Movimento 
Champagnat da Família Marista. 
O Movimento é formado por pes
soas que desejam viver uma vida 
cristã segundo o espírito de Mar- 
celino Champagnat e que se com
prometem a seguir os estatutos 
do Movimento. Foi apresentado a 
todo o Instituto com a circular “O 
Movimento Champagnat da Família 
Marista.”25

25 Marist Laity, www.champagnat.org.
26 Documento do XXI Capítulo Geral, (C.S.C.GRAFICA, s.r.l.), Outubro 2009, p.8.
27 Giovanni Bigotto, Marist News.

No Capítulo Geral que se seguiu 
(1993), 14 leigos envolvidos na vida 
Marista foram convidados a pas
sar vários dias com os Capitulares, 
e no Capítulo Geral de 2001 outro 
grupo de leigos participou. Pela pri
meira vez em um Capítulo Geral, 
duas das cinco chamadas ao Insti
tuto foram feitas a Irmãos e leigos 
juntos.

Há dois anos, um novo grupo de 
leigos foi convidado a participar do 
21o Capítulo Geral (2009). Diferen
temente dos Capítulos anteriores, 
o grupo de leigos participou total
mente das sessões realizadas nas 
três primeiras semanas.

Mais recentemente, comunida
des mistas — compostas por Ir
mãos professos e vocações leigas 

têm aparecido em todo o Mundo 
Marista.

Atualmente, em muitos países 
do mundo Marista, já existem mi
lhares de leigos Maristas que com
partilham nossa espiritualidade, 
que são atraídos pelo mesmo ca
risma que o nosso fundador, São 
Marcelino Champagnat, nos deu.

Esperamos que em um futuro 
próximo, o mesmo possa ser reali
zado em Hong Kong.

NOVA DIREÇÃO

Em setembro de 2009, o XXI 
Capítulo Geral do Instituto ocor
reu em nossa Casa Geral, em Ro
ma. O documento do XXI Capítulo 
geral tem o título: “Com Maria, ide 
depressa para uma nova terra!”26. 
A nova terra a que devemos seguir 
às pressas é um mistério.27

Ainda assim, estamos prontos 
para responder à chamada: “com 
Maria, vá depressa para a nova ter
ra.” O apelo parece simples, mas 
muito significativo. Só saber ou ler 
sobre isso é inútil. Essa é a nova 
direção, e todos os Irmãos devem 
responder com ação. Devemos 
seguir com audácia e esperança, 
guiados e acompanhados por Ma
ria, nossa Mãe celestial, para a nova 
terra, ou seja, para ter “uma autên
tica renovação do Instituto, e ter uma 
genuína mudança de opinião, para ter 
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uma nova maneira de ser Irmão.”Essa 
é uma chamada à conversão. Deve
mos abandonar o familiar, abandonar 
o que é confortável, praticar mais ca
ridade, ter mais interesse em fazer a 
vontade de Deus; estar mais pronto 
para evangelizar e servir os jovens; 
preparar-se para “missões difíceis 

em áreas marginalizadas, e arredo
res inexplorados, onde a semente do 
Reino ainda não foi semeada ou ain
da não enraizou;”28 ter um coração 
mais desprendido e generoso como 
a Virgem Maria que seguiu a palavra 
do Anjo e consentiu em ser a Mãe de 
Deus.

28 Água da Rocha, p.78.
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UMA NOVA CARTA 
DE MARCELINO 
CHAMPAGNAT

DOCUMENTO

Eric Perrin

O Sr. Eric Perrin, historiador originário de Saint 
Chamond, não é um desconhecido para os 
pesquisadores maristas. Nos Cadernos Maristas 
n° 32, maio de 2014, p. 133-160, ele nos revelou 
toda uma lista de documentos referentes a nossas 
origens, na maior parte provenientes do estudo do 
notário Finaz. Com a descoberta de uma nova carta 
do Pe. Champagnat, ele deu um golpe de mestre.

Na apresentação abaixo, com a concordância 
dele, eu trouxe alguns complementos colhidos nas 
fontes maristas.

Ir. André Lanfrey.
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Descobri esta carta, por acaso, 
numa pasta do arquivo reservado 
aos orçamentos comunitários de 
Saint-Martin-en-Coailleux,1 cidadezi- 
nha pertencente ao território em que 
se encontra L'Hermitage. Como a 
parte em que constava o endereço 
do destinatário foi rasgada para faci
litar o arquivamento, não sabemos a 
quem Marcelino Champagnat dirigiu 
essa carta. Mas como ela figura num 
documentário produzido pelo muni
cípio de Saint-Martin-en-Coailleux, 
ela, sem dúvida, era destinada ao 
prefeito.2 Marcelino Champagnat ne
la solicita a intervenção do destinatá

1 Archives départementales de la Loire, 0 682.
2 Trata-se então de Marc Antoine Perrochia.
3 O vilarejo de Bachat está situado na saída de Izieux, um pouco antes de 

L’Hermitage. Mas Clément Berlier mora na povoação de Layat, situada um pouco 
além, logo acima de L’Hermitage.

4 Hoje, diríamos um travesseiro.
5 Ele age enquanto vizinho e não como pastor.
6 De fato, Champagnat é herdeiro universal e recebe a maior parte da herança.
7 Efetivamente, o tribunal considerou essa acusação, antes que Champagnat 

fizesse valer sua defesa.

rio da carta, junto ao prefeito depar
tamental, para que ele encoraje o Sr. 
Paullian, seu procurador de justiça, 
a fazer avançar a decisão legal rela
tiva à herança deixada por Clément 
Berlier, do qual ele era herdeiro ou 
legatário universal. Até a descober
ta dessa carta, este acontecimento 
não era conhecido a não ser pelos 
Anais do Instituto, que situam essa 
questão em 1825. O Ir. Avit, autor 
dos Anais, ali expõe brevemente co
mo o Pe. Champagnat se envolve na 
complicação (imbroglio) de uma he
rança e sugere, finalmente, que ele 
obteve ganho de causa.

No início de janeiro, um jovem chamado Clément Berlier, morador do lugarejo de Bachat3, 

acima de L’Hermitage, ficou doente. Jazia sobre a palha, sem lençol e quase descoberto. A mãe 

não estava por perto e ele se recusava de vê-la, dizendo que ela queria envenená-lo. O Padre 

(Champagnat) estava em viagem. Retornou no dia 22 de janeiro. Falou-se a ele do doente 

que, aliás, nunca tinha visto. Foi visitá-lo e, tocado por sua pobreza, mandou entregar-lhe uma 

almofada4, lençóis e cobertores5. Não o atendeu em confissão. O Sr. Pároco de Izieux já o fizera 

e lhe administrara os sacramentos. O jovem faleceu. Ele havia destinado alguma coisa6 para 

L’Hermitage, em seu testamento. Sua mãe acusou, falsamente, o bom Padre de ter abusado 

da confiança de seu filho, atendendo-o em confissão7. O Padre redigiu sua defesa e provou 

claramente: que não conhecia Clément Berlier; que esteve ausente por quase todo o período de 

sua doença; que nunca o ouvira em confissão; que apenas o tinha visto uma vez, na presença 

de várias testemunhas; enfim, que conheceu seu testamento somente depois de sua morte. A 

questão terminou por ali. »
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Esta última frase lapidar omite 
muitas peripécias que a carta de 
Champagnat ajuda a precisar. Aliás, 
minhas próprias pesquisas permi
tem conhecer melhor a pessoa de 
Clément Berlier e de sua família.

Nascido em Izieux, no dia 30 do 
vindimiário, ano XI (22 de outubro de 
1802), ele é filho de Jean Claude Ber- 
lier, agricultor em Layat, povoação 
do município de Izieux, e de Françoi- 
se Chavanne. Tornando-se agricul
tor em Layat, permaneceu celibatá
rio. Clément morre em sua casa, no 
dia 28 de janeiro de 1825, às 9h da 
manhã, na idade de 22 anos. Foram 
declarantes de sua morte os primos 
Pierre (72 anos) e Etienne Roussier 
(46 anos), comerciantes de madei
ra na localidade de Bruyère, acima 
do município de La Valla, dos quais 
tornaremos a falar porque eles man
têm relações de negócios com o Pe. 
Champagnat.

O testamento de Clément Ber- 
lier foi registrado na presença do Sr. 
ou mestre Finaz, notário em Saint- 
-Chamond, no dia 25 de janeiro de 
1825. Tendo-se dirigido à cabeceira 
de Clément - «pessoa no desconfor
to da doença e, contudo, gozando 
da plenitude de seus sentidos e fa
culdades mentais » -, tomou nota do 
testamento pronunciado pelo agoni
zante:

« refiro-me, para meus funerais e obras pias, à 

honra e religião de meu herdeiro; dou e destino 

ao Sr. Marcelino Champagnat, sacerdote e pároco 

da igreja, paróquia e município de la Valla8 e 

diretor do estabelecimento conhecido pelo nome 

de l’hermitage dos pequenos irmãos de Maria, 

situado no lugar de gaux, município de Saint Martin 

acoailleu, três quarto(s) de todos os bens móveis e 

imóveis, direitos e ações »

8 Na verdade, o Pe. Champagnat é dispensado de seu ministério em La Valla 
desde novembro de 1824.

... sobre os quais as leis lhe per
mitem livre disposição, cabendo por 
direito uma quarta parte à sua mãe 
(Archives départementales de la 
Loire, 5 E 33-517).

Os selos de embargo foram 
apostos em Layat, no dia 17 de fe
vereiro e retirados em 5 de mar
ço de 1825. No dia 23 de feverei
ro (ADL 5E 33-517) o mestre ou Sr. 
Finaz organizou o inventário dos 
bens, a pedido de Françoise Cha- 
vanne, enquanto herdeira legal 
de uma quarta parte dos bens de 
seu filho e tutora legal de Claudine 
Bonnard, sua filha; e de Marcelino 
Champagnat como herdeiro univer
sal. O total da herança é estimado 
em 354,30 francos, incluindo uma 
vaca e um porco. Champagnat as
sina a ata. Assinará também o do
cumento dessa herança e aque
la de Claudine Berlier (falecida em 
1822), em seu nome pessoal e em 
nome de Françoise Chavanne, por 
ocasião de seu registro, no dia 26 
de julho de 1825 (ADL 3 Q 6701).

O pequeno valor dos bens mobi
liários deixados por Clément Berlier 
mostra que ele vivia muito pobre
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mente. Mas suas terras constituem 
um bem imobiliário não negligenci- 
ável, como o indica o registro das 
receitas de L'Hermitage que men
ciona, entre 18 de maio de 1832 e 
20 de julho de 1834, pagamentos 
escalonados de Fleury Crapanne, 
de Layat, « pelo que deve com a 
aquisição de fundos9 de Clément 
Berlier ». A soma, com os juros, é 
de 2.160 F.

9 Isto é, terras.
10 Morrer em asilo é a sorte dos mais pobres.

Uma das razões da escolha de 
Champagnat como legatário uni
versal é a desconfiança de Clé- 
ment Berlier em relação à sua mãe, 
Françoise Chavanne, nascida em 
Izieux, território do Ocharra, no dia 
4 de maio de 1784. O dia 4 do vin- 
dimiário ano X (26 de setembro de 
1802) com a idade de 18 anos ela 
desposou Jean-Claude Berlier, de 
27 anos, agricultor em Layat, nas
cido no dia 24 de fevereiro de 1774. 
Dessa união nascem 3 filhos: Clé- 
ment em 1802, Claudine em 1804, e 
Jeanne-Marie em 1807.

Jean Claude Berlier, o pai, morre 
no dia 10 de março de 1810, com 35 
anos de idade. Ficando viúva com 
três crianças, Françoise Chavanne 
perde Jeanne-Marie, em 1812. Ela 
casa novamente, em 1° de dezem
bro de 1815, com seu cunhado Jean 
Bonnard, 61 anos, agricultor residen
te em Izieux, há um ano, nascido em 
la Valla e viúvo das primeiras núpcias 
com Marguerite Berlier. Dessa no

va união nascem: Jean-Claude, em 
1816, morrendo com 5 dias; Joseph, 
em 1818 e morto com 7 dias; depois, 
Marie-Claudine, em 1819.

Claudine Berlier, filha do primei
ro casamento, falece no Hospício 
(asilo) de St-Chamond10, em 1822, 
com 17 anos. Um pouco depois, a 
senhora Berlier perde seu segundo 
esposo, aos 70 anos, em junho de 
1823. Depois da morte de Clément, 
em janeiro de 1825, com quarenta 
e um anos, ela é duas vezes viúva, 
tendo perdido todos os filhos nas
cidos do primeiro casamento. Das 
três crianças do segundo casamen
to lhe sobra apenas Marie Claudine 
Bonnard. É, pois, uma mulher que 
conheceu muitas infelicidades, mas 
o Ir. Avit sugere que sua relação 
com os mais próximos suscitava 
mais reprovação e desconfianças 
do que compaixão. A sucessão dos 
acontecimentos vai confirmar essa 
reputação duvidosa.

Foi recentemente que o Pe. 
Champagnat veio a ser vizinho de 
Clément Berlier, pois a construção 
de L'Hermitage foi empreendida 
na primavera de 1824. O grosso da 
obra estava terminado no começo 
do inverno e os complementos inte
riores vão continuar até a primave
ra de 1825. Clément Berlier morava 
um pouco acima de L’Hermitage e 
pôde ver, desde sua casa, o anda
mento dos trabalhos. Aliás o pároco 
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de Saint André dlzieux, Pe. Farge, 
que o confessa e administra, é um 
amigo de L'Hermitage e empres
tou mesmo uma importante soma 
a Champagnat11. Talvez tenha sido 
ele quem sugeriu a Berlier de aplicar 
sua herança numa boa obra, bem 
pertinho de sua casa.

11 Ele está presente na bênção da capela feita pelo Pe. Dervieux, cura de St Pierre 
de St-Chamond, no dia 13 de agosto de 1825, e à bênção da casa, por Mons. de Pins, 
13 de junho de 1827. (OFM3/ 604 p. 1-2) Numa atualização da situação financeira de 
L’Hermitage, datada de 22 de fevereiro de 1826 (OFM1/109 p. 1), duas importâncias, 
uma de 3000 outra de 4000 (F.), vêm lançadas sob o nome de « Sr. Cura de Izieux ».

12 Este artigo, evidentemente, visa a impedir desvios de herança da parte daque
les que assistem o agonizante.

13 Estas linhas são, muito provavelmente, escritas pelo prefeito ou pelo secretário 
da prefeitura para assinalar que esse documento, ou sua cópia certificada, foi enca
minhado ao advogado que o anexou a seu correio de 15 de novembro.

14 Avoué designa um homem da lei com funções próximas às de um advogado.
15 Atuais ruas Général Foy et Michel Rondet.

Essa herança vai tornar-se, rapi
damente, um problema espinhoso 
porque, no dia 6 de março de 1826, 
o tribunal civil de Saint-Etienne de
cide que o testamento feito em fa
vor de Champagnat é nulo, devido 
à limitação que atinge este herdeiro 
universal, decorrente das disposi
ções do artigo 909 do Código Civil 
que estipula: « Os membros das 

profissões médicas e farmacêuti
cas, bem como os agentes de saú
de que prestaram cuidados a uma 
pessoa, durante a doença que a 
levou à morte, não podem tirar pro
veito das disposições entre vivos ou 
testamentares que ela tiver feito em 
favor deles, durante o período des- 
ta12» (Archives départementales de 
la Loire, 3 U 3/568).

O Ir. Avit nos recorda que o Pe. 
Champagnat, certamente por inter
médio do advogado Paulian, con
testou essa decisão. Mas a carta, 
que descobri, mostra que essa 
questão, mais de dois anos após a 
morte de Clément Berlier, continua 
em compasso de espera.

L’hermitage acima de St Chamon município de St Martin en quoalieux

29 de agosto de 1827

(Uma nota com outra caligrafia; sem dúvida, a do prefeito ou do secretário da prefeitura:
«De 27 de outubro de 182713. Carta de recomendação do Sr. Paulian, advogado14, ao Sr. prefeito »)

Senhor,

Apresente, por favor, minhas homenagens muito humildes ao Sr. Prefeito e peça-lhe, de 

minha parte, dizer duas palavras de recomendação ao Sr. Paullian, advogado em St. Etienne, 

casa Thiolière du Champ, ângulo da rua d'Artois e da rua d’Angoulème,15 a respeito da herança 

de Clément Berlier, do município d'Izieux, falecido há dois anos.
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Este último, ao morrer, constituiu-me seu herdeiro por um testamento recebido pelo 

mestre Finaz, notário em St. Chamond. Não pude receber a mencionada herança porque a 

mãe - presa na cadeia em consequência de um infanticídio -, quis contestar os testamentos.

Mil reconhecimentos ao sr. seu filho que me honrou ao servir minha missa.

Receba, senhor, a certeza da consideração com que tenho a honra de ser seu muito 

humilde e muito ob(ediente) s(servidor).

Champagnat 

Sacerdote. Professor

Quando escreve sua carta, o Pe. 
Champagnat faz alusão à nova situ
ação da senhora Berlier. Com efei
to, em 23 de abril de 1826, ela deu 
à luz uma criança de pai desconhe
cido. E, seus costumes sendo, há 
muito tempo, « um escândalo para 
a comuna dlzieux » ela « não pôde 
esconder as consequências de sua 
libertinagem ». Como ela não decla
rou esse nascimento, o juiz de paz, 
acompanhado de dois guardas, veio 
à sua residência, em 26 de abril. Eles 
encontraram o cadáver do recém
-nascido escondido na adega. Já em 
clima de desconfiança devido a um 
possível infanticídio, após a morte de 
sua filha Jeanne-Marie Berlier, em 
1812, depois de pesquisas médicas, 
ela é detida, aprisionada e pronta

mente trazida perante o tribunal de 
justiça de la Loire à Montbrison. No 
dia 18 de agosto de 1826, ela é con
denada a dois anos de prisão, 600 
francos de multa e ao pagamento 
das despesas (Archives départe- 
mentales de la Loire, 4 U 87). Ainda 
que essa questão não tenha ligação 
direta com a precedente, ela enfra
quece, consideravelmente, a posi
ção da senhora Berlier e contribui 
para justificar a escolha feita por seu 
filho. Uma carta do Sr. Paullian, advo
gado, ao senhor Barão de Chaulieu, 
prefeito departamental de la Loire à 
Montbrison, no dia 15 de novembro 
de 1827, vem confirmar em termos 
jurídicos que a causa da mãe Berlier 
- Bonnard apresenta dificuldades, 
mas a questão não está concluída.

Senhor,

Uma ausência de alguns dias, ocasionada pelas férias, impediu-me de responder mais 

cedo à carta com que me honrou, com data de 27 de 8bro (outubro) último16. Estou, com 

efeito, encarregado de conseguir, em nome do Pe. Champagnat, a autorização judicial para 

obter a posse da herança de Clément Berlier de quem ele é herdeiro universal.

16 Nenhuma cópia dessa carta, na correspondência ativa ordinária do Prefeito 
(ADL 1 M 142), nem na correspondência ativa contribuições... (ADL 1 M 180).
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O requerimento foi formulado contra a mãe do falecido, herdeira discordante. Essa mulher 

acusa de nulidade o testamento de seu filho por motivos de insinuação, de meios capciosos 

e por estar alheia aos fatos que foram formalmente desqualificados pelo Pe. Champagnat; ela 

solicitou e foi autorizada a manter sua oposição a essa herança. O advogado dessa mulher, sem 

dúvida, muito embaraçado para conseguir semelhante prova, não se apressou em promover 

o julgamento; depois de duas intimações consecutivas, fui obrigado, eu mesmo, a publicar a 

execução do julgamento e dar a entender que era preciso encurtar o prazo da investigação; de 

outro modo, nunca teríamos resolvido essa questão.

Agora, espero a decisão que os adversários vão tomar; se eles não começarem a própria 

investigação - dentro dos oito dias que seguem a decisão da justiça, feita no dia 14 deste mês 

-, tudo terminou; eu transfiro a causa à audiência do tribunal e ordeno esclarecer o fundo (da 

questão). Se ao contrário, a investigação for feita, vai restar-me a discussão dos depoimentos 

das testemunhas. Neste último caso, a questão poderia não estar concluída, antes de dois meses.

Senhor, tenho a honra de ser com a mais alta consideração, 

seu muito humilde servidor.

Paullian

St. Etienne, 15 de 9bro (novembro) de 1827.

Não tive a satisfação de reen
contrar a continuação e o fim do 
processo, no labirinto dos arqui
vos judiciários. Ainda que, no fim 
de 1827, o Pe. Champagnat esteja 
em situação de ganhar sua causa, a 
decisão em seu favor deve ter sido 
bem mais tardia, pois, Fleury Cra- 
panne, somente em 1832, começa 
seus pagamentos pela compra da 
propriedade Berlier.

Mas é preciso voltar a Pedro (72 
anos) e Etienne Roussier (46 anos), 
primos de Clément Berlier, que ates
taram sua morte às autoridades, em 
janeiro de 1825, e que são mais ve
zes citados nos registros contábeis 

maristas. O primeiro é o mestre de 
obras que dirigiu a construção da 
casa de L'Hermitage, em 182417 ; o 
segundo é comerciante de tábuas. 
No dia 21 de abril de 1825 (OFM, to
mo 1/doc. 108/ p. 10) o registro con
tábil identifica ainda uma dívida de 
400 F., em favor de Etienne Roussier 
por 82 dias de trabalho de pedreiro, 
realizados durante o mês. No dia 16 
de setembro de 1826 (OFM/108/12) 
o lançamento de despesas assina
la: « pago a Pierre Roussier, mer
cador de tábuas, o resto do que 
lhe devia », sem precisar a soma. O 
registro das despesas continuará a 
assinalar pagamentos, até 1840, so
bretudo a Pierre Roussier.

17 Annales de l’Institut, 1824, § 54.
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O caso Clément Berlier terá 
exercido algum papel nas relações 
entre os Roussier e o Pe. Cham- 
pagnat? Uma coisa é certa: eles se 
ocuparam da mesma pessoa, na 
mesma época. Não é impossível, 
aliás, que os Roussier tivessem ad
vertido o Pe. Champagnat sobre o 
estado lamentável do primo deles. 
De sua parte, este, sobrecarregado 
com a construção de L'Hermitage, 
não se ocupou dele diretamente. 
Como o afirma o Ir. Avit, nos Anais 
do Instituto (1825, §2), concluindo 
o caso Berlier, Champagnat o tinha 
visto « apenas uma vez, na presen
ça de várias testemunhas », mas « 
de boa vontade enviava roupa de 
cama e cobertas » e mesmo « fa
cilmente delegava a seus Irmãos o 
serviço de cuidadores de doentes 
e pobres ». Portanto, é menos com 
a pessoa do Pe. Champagnat do 
que com os Irmãos de L'Hermitage 
- agindo sob suas ordens ou por 
seu aconselhamento - que Ber- 
lier teve contatos. Entretanto, os 
Irmãos Maristas ainda não sendo 
uma associação beneficente re
conhecida pelo governo18, Berlier 
não pôde eleger como herdeiro a 
não ser Champagnat, identificado, 
vagamente, como « diretor do es
tabelecimento » e não como supe

rior de um convento. Ele mesmo se 
define na carta como « sacerdote, 
professor ». Este último título, hon
rado pela revolução, designa, des
de então, os professores de escola. 
Mas o sentido antigo de fundador 
de uma obra não é esquecido19. 
Sem dúvida, Champagnat joga com 
a polissemia do termo, para afirmar 
discretamente sua dupla identidade 
de fundador e de responsável por 
uma obra de educação.

18 O primeiro pedido, neste sentido, foi em 1825, mas foi sem sucesso.
19 J. B. de la Salle é frequentemente designado como « instituidor dos Irmãos das 

Escolas Cristãs ».

É evidente que o processo entre 
a mãe Bertier, de reputação sulfu- 
rosa, e um Padre Champagnat acu
sado de desvio de herança devia 
ser um tanto embaraçoso. Acei
tando essa herança, será que o Pe. 
Champagnat imaginava os dissabo
res que esta lhe causaria ? Em todo 
caso, ele precisava de recursos pa
ra sua obra e, provavelmente, con
siderava que essa herança não se 
destinava à sua pessoa, mas à co
munidade que representava. Enfim, 
esta carta contribui para lembrar
-nos que o contexto, em que o Pe. 
Champagnat construía sua obra e 
exercitava sua caridade, era mar
cado por uma grande pobreza ma
terial e moral, tornando as pessoas 
duras, ávidas de lucro, litigiosas, ou 
até mesmo pior.
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