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EDITORIAL

Este número 39 dos Cadernos 
Maristas é excepcional por mais de 
uma razão. Primeiro, porque ce
lebra, com um pequeno atraso, o 
trigésimo aniversário da fundação 
dos Cadernos Maristas, dos quais 
o número 1 data de junho de 1990. 
Mas o ano de 2020 também viu a 
morte de seu fundador e primeiro 
redator: Ir. Paul Sester. Mesmo se 
esse fato nos entristece, 2020 é 
um ano significativo para todos os 
Irmãos que se interessam pela nos
sa tradição e trabalham para man
tê-la viva, tornando-a sempre mais 
conhecida. Na verdade, a obra ini
ciada não corre o risco de desapa
recer com o seu fundador, como 
o demonstra este número. A esta 
comemoração do Ir. Paul acres
centaremos a de Bernard Bourtot, 
Padre Marista, falecido também no 
ano de 2020, e que escreveu muito 
sobre as relações entre Padres e 
Irmãos Maristas.

Obviamente, a pandemia, que 
nos afeta a todos, perturbou nosso 
modo de proceder: o habitual en

contro da equipe do patrimônio em 
Roma, no mês de junho, foi substi
tuído por uma videoconferência no 
dia 8 de outubro de 2020, organi
zada pelos Irmãos Angel Medina e 
Antonio Ramalho, e presidida por 
este último. Fruto desse encontro 
virtual, decidimos continuar publi
cando os Cadernos Maristas na 
forma de revista, em quatro idio
mas. Daí a edição deste n ° 39.

Ele traz a marca dos tempos 
de crise que vivemos, já que dois 
artigos (dos Irmãos Patricio Pino e 
A. Lanfrey) abordam os problemas 
de saúde e os perigos epidêmicos 
que o Instituto enfrentou ao longo 
de sua história. Mas esse dossiê 
de saúde, que mereceria desenvol
vimentos importantes, é apenas o 
primeiro eixo dessa edição. Em se
gundo lugar, queremos comemo
rar, de forma diversa e criativa, os 
trinta anos da revista. Inicialmen
te, um artigo de fundo, do senhor 
Francisco J. Flores Sánchez (Chile), 
critica o conceito de Patrimônio Es
piritual Marista e propõe outro; em 
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seguida, uma nota sobre o Ir. Paul 
Sester (A. Lanfrey) relembra sua 
longa trajetória a serviço do Insti
tuto e, mais particularmente, seu 
papel como fundador da erudição 
marista. Finalmente, uma série de 
índices dos C.M. n° 1-38 oferece 
aos pesquisadores uma visão de 
conjunto da produção desta revista 
de 1990 a 2020.

O terceiro eixo deste número in
clui duas intervenções complemen
tares sobre nossa história institu
cional: em primeiro lugar, a segun
da parte da história da elaboração 
das Constituições dos Irmãos Ma- 
ristas até 1903, do Ir. Antonio Mar- 
tínez Estaún; depois, a apresenta
ção, pelo Ir. André Lanfrey, de um 
artigo sobre os Irmãos Maristas, 
publicado em 1858 pelo jornal cató
lico L’Univers, no momento em que 
o Ir. Francisco, em Roma, tentava 
obter o reconhecimento canônico 
do Instituto. Este é, sem dúvida, o 
primeiro documento que dá a co
nhecer o Instituto a um grande pú

blico e que está na origem de nos
so nome canônico (Irmãos Maristas 
das Escolas) mas que vai perturbar 
os esforços do Irmão Francisco e 
provocar indiretamente sua demis
são em 1860.

Finalmente, dois textos esca
pam aos nossos três eixos princi
pais. O artigo do Sr. Ângelo Ricor- 
di se situa no campo da espiritua
lidade. Ao evocar o Irmão Nestor, 
ele tem o mérito de trazer à luz um 
Superior esquecido e uma caracte
rística importante da espiritualida
de marista: a devoção ao Sagrado 
Coração. Já a intervenção do Irmão 
Emilien Twagirayesu, de estilo mais 
acadêmico, aborda um novo tema 
em nossa Revista: a Educação Su
perior Marista.

Em suma, não é uma literatura 
de um tempo de crise que oferece
mos aos nossos leitores, mas uma 
pesquisa marista em processo de 
diversificação quanto a seus auto
res e seus temas.



ARTIGOS

CRISE NO CONCEITO 
DE PATRIMÔNIO 
ESPIRITUAL MARISTA? 
Abordagem do Patrimônio 
Cultural Carismático Marista 
como manifestação 
de identidades num renovado 
diálogo religioso-secular1

1 Na preparação deste artigo, agradeço os diálogos, comentários, correções e 
valiosas lições de vida do Ir. Patricio Pino e Amélia Trejo, ambos membros do 
Departamento de Arquivo e Patrimônio do Setor do Chile, Província de Santa Maria 
de los Andes.

2 Licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica de Chile, Diploma
do em Gestão e Pesquisa em Patrimônio Cultural pela Universidade Alberto Hurtado 
do Chile, Diplomado em Patrimônio Marista pela Universidade Marcelino Champag- 
nat do Peru e Mestre em Estudos de Arquivo pela Universidade Carlos III da Espan
ha. Coordenador do Departamento de Arquivo e Patrimônio Marista - Responsável 
pelo Arquivo Histórico do Patrimônio Marista, Setor Chile - Província de Santa Maria 
de los Andes. Membro do Grupo de Referência de Pesquisa e da Comissão Gestora 
da Rede Marista de Centros de Memória da Região América do Sul.

3 Cf. KOSELLECK, R., “Historia de los conceptos y conceptos de la historia”. Ayer 
53/2004 (1). Madrid, Espana: Asociación de Historia Contemporânea (AHC) - Marcial 
Pons-Ediciones de Historia, p. 28.

Francisco J. Flores
Sánchez2

As nossas vidas são feitas de experiências particulares, algumas novas e únicas, mas também rotineiras e não 

surpreendentes. Para integrar esse acúmulo de experiências na vida, precisamos de conceitos que nos permitam 
salvar, reter e saber o que e como esse ou aquele fato aconteceu, mesmo que tenha desaparecido no tempo3.

Este artigo procura iniciar um di
álogo entre dois conceitos: o “patri
mônio cultural” e o “carisma marista”. 
Ambos são usados em diferentes es
feras, a esfera secular e a esfera re
ligiosa, respetivamente. Essas abor
dagens são complementares, princi
palmente quando nos questionamos 
sobre a identidade e o sentimento de 
pertença. Esta conexão, criando um 
novo conceito, é relevante na medida 
em que o atual “patrimônio espiritual 
marista” se complementa e, diante 
do século XXI, é capaz de abarcar as 
manifestações materiais e imateriais 

da cultura e do carisma de todos nós 
que nos sentimos identificados e de
safiados com a missão de evangeli- 
zar pela educação, segundo a inspi
ração de São Marcelino Champagnat 
e dos primeiros Irmãos.

Para abordar a nossa premissa, 
dividimos a análise em três seções: A 
primeira delas é uma síntese do que 
é conhecido como “patrimônio cultu
ral”. A segunda, uma análise do que 
a Congregação dos Irmãos Maristas 
das Escolas entende por “patrimônio 
espiritual marista”. E, finalmente, um 

Francisco J. Flores Sánchez 5
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diálogo religioso-secular, centrado 
nos elementos materiais e imateriais 
que constituem o “patrimônio cultural 
carismático marista”.

1. “PATRIMÔNIO
CULTURAL”, 
O AVANÇAR
DE UM CONCEITO

A palavra “patrimônio” provém 
etimologicamente do latim patrimo- 
nium e significa “conjunto de bens 
pertencentes a uma pessoa física ou 
jurídica, ou destinados a um fim, sus
cetíveis de estimativa econômica”4. 
Seus componentes lexicais são: pa- 
ter (pai, chefe de família) e -monium 
(sufixo especializado em designar 
um conjunto de atos ou situações ri
tuais ou jurídicas)5.

4 REAL ACADEMIA ESPANOLA: Diccionario de la lengua espanola, 23a ed., [ver
são 23.2 online]. Disponível em: https://dle.rae.es/srv/fetch?id=SBOxisN

5 ANDERS, V. et. al. (2001-2019). “Radicación de la palabra Patrimonio”. Etimolo- 
gías de Chile. Disponível em: http://etimologias.dechile.net/?patrimonio

6 Cf. DÍAZ CABEZA. María del Carmen (agosto, 2009). “Reflexiones: Tiempos 
líquidos sobre el Patrimonio Cultural y sus Valores”. Revista Digital de Estudios His
tóricos, N° 2, pp. 2-3. Obtido em: http://www.estudioshistoricos.org/edicion_2/ma- 
ria_diaz.pdf

7 “Carta de Atenas. Conservación de Monumentos de Arte e Historia. (Conferen- 
cia Internacional de Atenas, Grecia, 1931)”. INSTITUTO NACIONAL DE LA CULTURA 
(2007). Documentos Fundamentales para el Patrimonio Cultural. Textos internacio- 
nales para su recuperación, repatriación, conservación, protección y difusión. Lima, 
Perú: Instituto Nacional de Cultura del Perú, pp. 133-135.

8 UNESCO (1954). “Convención para la Protección de los Bienes Culturales en 
Caso de Conflicto Armado y su Reglamento (UNESCO, La Haya, 1954)”. INSTITUTO 
NACIONAL DE LA CULTURA (2007), op. cit., p. 19-37.

A definição jurídica mantém-se, 
mas paralelamente, o conceito foi 
enriquecido de vários elementos 
simbólicos e, no século XIX, foi espe
cificada uma de suas características 
mais relevantes: a sua temporalida- 
de. O “patrimônio histórico”, neste 
sentido, é identificado como uma he

rança coletiva, produto dos aconteci
mentos ocorridos, de personagens e 
de objetos materiais que transcende
ram o tempo e o espaço social, para 
formar parte e essência da história 
de um lugar e, como tal, são a amál
gama que conecta as gerações que 
vivem no dito território6.

Posteriormente, no início do sécu
lo XX, pela primeira vez na história, fo
ram estabelecidos acordos mundiais 
para a preservação, proteção e iden
tificação do “patrimônio histórico”, 
especificamente, dos monumentos, 
a fim de evitar o seu desaparecimen
to com o passar do tempo, a des
preocupação dos governos de turno7 
ou a sua destruição por conflitos bé- 
licos8. Por meio da Declaração Uni
versal dos Direitos Humanos (1948), 
o conceito de “patrimônio histórico” 
começou a diversificar-se, uma vez 
que as minorias étnicas dos Estados 
plurinacionais foram reconhecidas e, 
consequentemente, a interpretação 
da sociedade foi “democratizada”; 
ou seja, o “patrimônio histórico” que 
nos foi deixado pelo século XIX não 
é mais uma categoria que está to
talmente de acordo com o avanço 

6 Crise no conceito de Patrimônio Espiritual Marista?

https://dle.rae.es/srv/fetch?id=SBOxisN
http://etimologias.dechile.net/?patrimonio
http://www.estudioshistoricos.org/edicion_2/ma-ria_diaz.pdf
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e o desenvolvimento da sociedade 
global. É neste contexto que, no final 
do século XX, a UNESCO estabelece 
que:

“[...] a cultura pode ser considerada atualmente 

como o conjunto de traços distintivos espirituais e 

materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam 

uma sociedade ou um grupo social. Abrange, 

além das artes e letras, estilos de vida, direitos 

humanos fundamentais, sistemas de valores, 

tradições e crenças, e que a cultura confere ao 

homem a capacidade de refletir sobre si mesmo.
É ela quem nos torna especificamente humanos, 

racionais, críticos e comprometidos eticamente.

Por meio dela, discernimos valores e fazemos 

escolhas.9[...]”

9 UNESCO (1982). “Declaración de México sobre las Políticas Culturales”. Confe- 
rencia Mundial sobre las Políticas Culturales. Disponível em: https://culturalrights.net/ 
descargas/drets_culturals400.pdf

10 Pedimos desculpa ao leitor se algo for “deixado de fora” da análise. A síntese 
é feita de acordo com o espaço, apenas com os elementos mais relevantes e per
tinentes sobre o “patrimônio cultural”, para convergir na definição de “patrimônio 
espiritual marista” que o Instituto utiliza atualmente.

Essa definição coloca a pessoa 
no centro de toda atividade, compor
tamento, prática e expressão, nas 
suas dimensões espiritual, social, in
telectual, afetiva, valorativa, antropo
lógica, histórica e material. Procura 
implicar o ser humano em direitos e 
responsabilidades, mas em liberda
de, ciente de sua existência como 
entidade social e comunitária, inseri
da em todas as áreas do mundo que 
o rodeia, mas que ao mesmo tempo 
possui um projeto pessoal de trans
cendência, de significativo legado e 
simbólico. É nessas áreas de desen
volvimento global do ser humano que 
o conceito de “patrimônio histórico” 
se descontextualiza e é anacrônico.

O “patrimônio” não pode ser ape
nas veículo do “histórico”, mas tam
bém deve incluir, socializar, simboli
zar e ser construído a partir dos tra
ços espirituais e materiais, intelectu
ais e afetivos que caracterizam uma 
sociedade ou grupo social, promo
vendo a sua identidade e, portanto, 
a sua ligação com as manifestações 
do “nosso”, que nos diferencia e 
nos distingue dos “restantes”, mas 
que nos permite um diálogo com 
a “alteridade”. Assistimos assim a 
outro avanço conceitual, no qual a 
definição se adapta à realidade que 
se pretende abranger; portanto, o 
“patrimônio histórico” está subordi
nado a uma categoria mais global, 
inclusiva e complexa: o “patrimônio 
cultural”.

2. O “PATRIMÔNIO
ESPIRITUAL MARISTA” 
EM PERSPETIVA 
CRÍTICA

Nesta seção, faremos um exercí
cio hermenêutico sobre “patrimônio 
espiritual marista” em três temporali- 
dades: a primeira focada nas origens 
(1817-1840), a segunda cobrindo o 
período restante do século XIX (após 
a morte do Fundador) e, finalmente 
, um terceiro período analisará o sé
culo XX10.

Francisco J. Flores Sánchez 7
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Nas origens do Instituto, Marce- 
lino Champagnat preocupa-se com 
seus Irmãos e espera que se sintam 
na casa de Maria e sejam uma famí
lia fraterna a serviço de uma missão 
evangélica urgente. Para sustentar 
este estilo de vida, o Fundador usa 
restos materiais - especialmente do
cumentos em papel (cartas e circu
lares, cadernos de apontamentos, 
regulamentos internos e conferên
cias, entre outros), juntamente com 
objetos tridimensionais11 e os monu- 
mentos12 — como elementos práticos 
e simbólicos que lhe permitem ma
nifestar uma identidade e espirituali
dade particulares, para levar a cabo 
uma missão específica na Igreja.

11 O caso da imagem da Boa Mãe. Cf. MESONERO, M. (F.M.S.) (2019). San Mar- 
celino Champagnat. Biografía del fundador de los Hermanos Maristas. Santiago, Chi
le: Provincia Santa María de los Andes, p. 233-245]

12 Nesse sentido, temos a casa fundacional de La Valla e, posteriormente, a casa 
de l’Hermitage. [LANFREY, A. (F.M.S.) (março de 2013). “III. De Lavalla a l’Hermitage: 
crisis inicial y lenta mutación material”. Cuadernos Maristas, N° 31, Roma, Italia: Con- 
gregación de los Hermanos Maristas, p. 109-134

13 Circular a los fundadores de escuelas. 1836-1837. Copia de la minuta, Registro 
de Copias de Cartas Administrativas (RCLA), 1, p. 8 en AFM. Editada en: PS 078. Re
cuperado desde: ch110078.doc.

14 Testamento Espiritual de José Benito Marcelino Champagnat. 1840-05-18. Do 
original que se encontra no dossier Champagnat dos Arquivos Gerais dos Padres 
Maristas. Editado em Origines Maristes, 417. Recuperado desde: Cepam Vínculo, 
ch170100.doc.

Todos estes vestígios materiais 
estão carregados de uma compo
nente espiritual - textual e intertextu- 
al - , fazem parte de uma identidade 
em formação e, quando preserva
dos, “servirão para o reconhecimen
to das gerações futuras que colherão 
os seus frutos”13. Uma visão do futuro 
de Marcelino para o Instituto e seus 
Irmãos é carinhosamente codificada 
e no “Testamento Espiritual”14.

Obviamente, este testamento ca
rece de validade jurídica, mas tem va
lidade “patrimonial”, pois as linhas de 
ação são explicitadas na referida car
ta para que o Instituto continue sen
do uma família, para que o sentimen
to de estar “entre nós” se prolongue 
- mesmo depois de sua morte - , 
diferenciando-nos de outros grupos 
nos quais nos sentimos estranhos; 
por outras palavras, reafirma, como 
fundador e primeiro superior (entida
de sociocultural hegemônica), o que 
deve ser a “cultura marista” que os 
Irmãozinhos de Maria devem cultivar, 
pois agora o carisma recai plenamen
te sobre eles.

Nos quase sessenta anos que 
se seguem à morte do Fundador, se 
fixa o que mais tarde será conhecido 
como “patrimônio espiritual marista”, 
sustentando assim a identidade dos 
Irmãos na oralidade e na compilação 
dos escritos originais, interpretando
-os num corpo doutrinal, vivendo mo
mentos de transição e adaptação, 
criando e ordenando outro conjunto 
de vestígios imateriais e materiais. 
Os primeiros refletem-se na “imita

8 Crise no conceito de Patrimônio Espiritual Marista?
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ção” da figura do Fundador, tentando 
captar o carisma a partir do passado, 
mas imprimindo uma marca contem
porânea particular nos sucessivos 
Superiores Gerais. Neste período, 
assistimos ao início das tradições, à 
configuração de uma determinada 
língua15, torna-se evidente a missão e 
internacionalização da Congregação, 
que a longo prazo lançará as bases 
da interculturalidade, fomentando a 
ligação com o “outro ”. E sentindo-o 
parte de “nós”, estimulando o espírito 
de família e de comunidade através 
de uma identidade comum, que se 
reflete no respeito e observância da 
Regra pelos Irmãos de todo o mun- 
do16. Enquanto que o patrimônio ma
terial - também como encarnação do 
carisma marista - se reflete no hábito, 

15 Para aprofundar o tema da linguagem: LANFREY, A. (F.M.S.) (maio, 2017). “In- 
vestigación sobre la génesis de los grandes lemas maristas (1815-1852)”. Cuadernos 
Maristas, N° 35, Roma, Italia: Congregación de los Hermanos Maristas, pp. 75-89.

16 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). Historia del Instituto. Del pueblo de Marlhes 
a la expansión mundial (1789-1907). Tomo 1. FMS STUDIA N° 3. Roma, Italia: Casa 
General Congregación de los Hermanos Maristas, pp. 312-314.

17 A compra e construção da nova casa mãe em Saint-Genis-Laval (1854-1858), 
que rompe com o paradigma de l’Hermitage e que se situa num lugar mais estraté
gico para uma congregação em crescimento [Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. 
cit., p. 185-186

18 Cf. PINO, P. (F.M.S.). (maio, 2018). “Transmisión del Carisma Marista heredado 
de Marcelino Champagnat y los primeros hermanos”. Cuadernos Maristas, N° 36, 
Roma, Italia: Congregación de los Hermanos Maristas, p. 12.

19 Circulares del H. Francisco (1839-1860), Reglas comunes (1852), Guía del 
maestro (1853), Reglas de gobierno (1854), Manual de piedad (1855), Vida del Fun
dador (1856).

20 Circulares del H. Luis María (1860-1879), Los principios de la perfección cris- 
tiana (1863), Directorio de la sólida piedad (1863), Sentencias, lecciones y avisos 
(1866), Biografías sobre algunos Hermanos (1868), El Superior perfecto (1869), Me- 
ditaciones sobre la Pasión (1870) y Meditaciones sobre la Encarnación (1875). [Um 
esquema das fontes doutrinárias de ambos os períodos pode ser consultado em: 
LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit., p. 364-365].

21 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit., pp. 176-178, 189-211 y 247-253.
22 Dois volumes foram criados (1885 e 1900) com as Circulares do Irmão Louis- 

Marie, o Guia das Escolas foi atualizado (1891) e os esboços biográficos foram reno
vados, com a publicação anual de livretos sobre os Irmãos recém falecidos, dando 
assim continuidade à tradição das Biografias (1868) do Irmão Jean-Baptiste.

23 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit., pp. 328-330.

nos edifícios, nas propriedades, nas 
casas17, juntamente com os utensílios 
que se constroem, desenham e /ou 
adquirem para levar por diante este 
projeto18. Finalmente, o Corpo Dou- 
trinal define-se em dois momentos: 
1840-185619 e 1863-187520; que está 
praticamente centrado na espirituali
dade marista, no modo de ser irmão 
e na gestão do Instituto21. No final do 
século XIX, as sínteses da espiritu
alidade marista22 tornaram-se mais 
acessíveis e a identidade marista foi 
reforçada com a abertura do proces
so diocesano para a canonização do 
Padre Champagnat em 188823.

O século XX será um momento 
de revisão e releitura do “patrimônio 
espiritual marista”, especialmente a 
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partir do método científico da história. 
Para uma melhor análise dividiremos 
este século em dois períodos: o pri
meiro de 190324 a 195525 e o segun
do de 1955 a 199926.

24 As novas Regras são aprovadas canonicamente pela Santa Sé, que vigoravam 
ad experimentum desde 1863, sendo renovadas a cada 5 anos, as quais são total
mente reajustadas em 1922. [Cf. PINO, P. (F.M.S.). (Maio de 2018). p. 14].

25 Em 29 de maio de 1955 ocorreu a beatificação de Marcelino Champagnat, en
quanto o Ir. André Lanfrey afirma que “até 1955 o Instituto funcionou essencialmente 
segundo um modelo baseado na memória; como tudo foi dito no início, era preciso 
sempre lembrar e ilustrar “o espírito do Instituto”. [LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 
2009). “La investigación histórica en la casa espiritual de los Hermanos Maristas. 
Ensayo sobre la Historia del trabajo patrimonial del Instituto”. Cuadernos Maristas, N° 
26. Roma, Italia: Congregación de los Hermanos Maristas, p. 22.]

26 Em 18 de abril de 1999, realiza-se na Praça de S. Pedro a canonização de São 
Marcelino Champagnat (final do século XX)

27 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (2015). op. cit., p. 348.
28 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). Historia del Instituto. La misión marista en un 

mundo violento y secularizado (1907-1985). Tomo 2. FMS STUDIA N° 3. Roma, Italia: 
Casa General Congregación de los Hermanos Maristas, p. 104-105.

29 Cf. PINO, P. (F.M.S.). (maio, 2018). op. cit., p. 15.
30 Editadas por ocasião da celebração do centenário do Instituto em 1917 [Cf. 

PINO, P. (F.M.S.). (maio, 2018). p. 14]
31 Publicada de 1° de janeiro de 1909 a dezembro de 1984, esta publicação foi 

criada para facilitar notícias de obras do mundo todo, obras de espiritualidade e edu
cação. [LANFREY, A. (F.M.S.). (março, 2009). op. cit., p. 9-10]

O primeiro período (1903-1955) 
será um momento de transição entre 
a memória das origens e a adaptação 
a um novo contexto mundial do Insti
tuto. Começa com o ressurgimento 
da política de secularização, que ar
rasta consigo uma revolução interna 
na identidade marista, principalmente 
de duas formas: a espiritual-utópica, 
que considera o evento da expulsão 
da Congregação da França em 1903, 
como a realização da missão univer- 
salista original. Já a segunda é um 
diálogo religioso-secular, onde os Ir
mãos secularizados mostrarão uma 
adaptação prática da vida religiosa 
num ambiente laico, mantendo a es
sência de “ser marista”27.

Instalado o diálogo, o Instituto ini
cia um processo interno de adapta
ção cultural, espiritual, educacional 
e governamental. É uma espécie de 
“cabo de guerra” entre a unidade e a 
diversidade, espelho do contexto in- 
ternacional28. Esta etapa é uma opor
tunidade de inculturação e expansão 
da espiritualidade marista, enfrentan
do as particularidades de cada país 
e revelando no processo que muitos 
leigos contratados nas comunidades 
e colégios sentem que “a sua própria 
missão educativa pode ser vivida e 
desenvolvida com o estilo com que- 
os Irmãos o fazem”29. Para manter 
esta unidade mundial, é necessário 
difundir e renovar as fontes de espiri
tualidade; as Circulares30 e o Boletim 
do Instituto31 seguem esta tendência. 
Sem esquecer o papel da propagan
da produzida a partir do centenário 
do Instituto (1917) que, obviamente, é 
uma forma de unir e renovar o empe
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nho dos Irmãos (e dos Leigos) em 
todo o mundo, através dos vários 
suportes materiais nos quais se ex
pressa esta “herança espiritual ma- 
rista”32. Neste tempo convulsionado 
de duas guerras mundiais, perse
guições, expulsões e conflitos na
cionais, o Instituto fez leituras a par
tir da espiritualidade, mas tentando 
dar um novo impulso ao diálogo reli- 
gioso-secular, em que é necessário 
evitar erros e problemas fundamen
tais, com um novo olhar.

32 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). op. cit. Tomo 2, p. 345-355.
33 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). op. cit. Tomo 2, p. 370-376.
34 Cf. PINO, P. (F.M.S.). (maio, 2018). op. cit., p. 18.
35 LANFREY, A. (F.M.S.) (2015). op. cit. Tomo 2, p. 187-188.
36 O ponto de inflexão dá-se na altura da publicação dos Padres Maristas dos 4 

volumes de Origines Maristes, que é complementado por Extraits do Ir. Paul Sester. 
[Cf. GREEN, M. (F.M.S.) (2017). Historia del Instituto. La luz incierta de la aurora 
(1985-2016). Tomo 3. FMS STUDIA N° 3. Roma, Italia: Casa General Congregación de 
los Hermanos Maristas, p. 219-220.]

37 BRAMBILA, A. (F.M.S.) (junio, 1990). “«Centro de Estudios del Patrimonio Espi
ritual Marista» CEPAM, Provincia de México Occidental”. Cuadernos Maristas, N° 1. 
Roma, Italia: Congregación de los Hermanos Maristas, p. 19-22.

Num segundo período (1955
1999), este novo olhar encontra-se no 
diálogo entre três atores: Igreja, cultu
ra e o laicato. Esta geração de Irmãos 
faz parte das celebrações e da cria
ção de propaganda (patrimonial) liga
da à beatificação de Marcelino Cham- 
pagnat (1955), mas logo interrompida 
pela crise de novas vocações, por 
se esgotar o chamado recrutamento 
em terras tradicionalmente católicas 
e pela saída de vocações consagra- 
das33. Este momento está ligado ao 
processo empreendido pelo Concílio 
Vaticano II (1962-1965) na renovação 
da Igreja, que resultará na revisão das 
estruturas do Instituto, especialmente 
na formação, na abertura ao mundo 
e no diálogo com as culturas em que 
“os maristas” estão inseridos.

Nestes tempos de mudança e 
adaptação, o compromisso dos lei
gos é evidente, pois são eles que 
assumem os cargos de direção e or
ganização nas obras educativas, que 
preenchem os vazios de vocações 
(novas e antigas). Este novo grupo é 
formado pelos Irmãos e leigos mais 
velhos, com os quais partilham a mis
são, por meio das fontes e do corpo 
doutrinal, sintetizados e transmitidos 
agora com um olhar crítico34. Esses 
Irmãos e Leigos - que permanecem 
depois da crise do Instituto - são “os 
Maristas” que recebem e se renovam 
com o surgimento dos estudos histó
ricos incluídos no Boletim do Institu
to, que evoluem cada vez mais para 
um trabalho mais científico sobre o 
patrimônio, em que os textos histó
ricos (inaugurados pelo Irmão Pierre 
Zind) complementam e iluminam os 
da vida espiritual. Essa mudança de
ve-se em grande parte à conjuntura 
da beatificação de Marcelino Cham- 
pagnat, que dá uma nova atenção às 
origens.35 Por isso, dos anos 6036 até 
fins do século XX, iniciou-se um traba
lho sistemático e crítico sobre as fon
tes do “patrimônio espiritual marista”, 
centrado: na formação (seminários, 
cursos, oficinas e CEPAM37), no se
cretariado geral-arquivos (pesquisa, 
publicação de fontes e informatiza
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ção dos arquivos de uma nascente 
política patrimonial do Instituto) e 
na divulgação (Boletim do Instituto, 
Origines des Frères Maristes e Ca
dernos Maristas, entre outros)38.

38 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (março, 2009). op. cit., p. 10-13.
39 GREEN, M. (F.M.S.) (2017). op. cit., p. 230.
40 Cf. PINO, P. (F.M.S.). (maio, 2018), op. cit., p. 19.
41 GREEN, M. (F.M.S.) (2017). op. cit., p. 230-232.
42 Arquivos históricos, bibliotecas do patrimônio e museus maristas locais. Desta

cando entre essas iniciativas a Rede de Centros de Memória da Região América do 
Sul [http://memorias.umbrasil.org.br/es/].

43 Palavras do Ir. Emili Turú, Superior geral, no dia 22 de setembro de 2010, du
rante a inauguração de l’ Hermitage reformada: “Este é um convite a redescobrir 
tudo o que Maria significa para nós, maristas, e o lugar que Ela ocupa na nossa 
vida, nas nossas comunidades, no nosso carisma, na nossa identidade, na nossa 
espiritualidade e na nossa missão ”. [TURÚ, E. (F.M.S.) (23 de setembro de 2010). 
“El Hermitage renovado: un icono y un reto”. Noticias Maristas, N° 119. Roma, Italia: 
Casa General Congregación de los Hermanos Maristas, p. 2”].

44 “A nossa tradição marista alimenta-se de alguns“ topoi ”de grande carga sim
bólica, emocional, inspiradora..., são os nossos lugares de origem marista, Rosey, 
Lavalla, L’Hermitage”. [SOTERAS, J. (F.M.S.), “Na conclusão do Simpósio sobre Es
truturas de Apoio à Espiritualidade Marista”. Em Les Avellanes, por ocasião do cen
tenário da presença marista na casa. Les Avellanes, 21 de maio de 2010].

O “patrimônio espiritual marista” 
em quase dois séculos de história 
testemunhou uma crise de identi
dade, missão e recursos, mas tam
bém garantiu que o Instituto pu
desse prosseguir no seu caminho 
de evangelização através da edu
cação. Esta “família espiritual”, afi
nal, formada por Irmãos e Leigos, 
unidos na missão, foi participante 
de outro momento histórico - com 
o qual encerramos esta seção -, 
a canonização de São Marcelino 
Champagnat (1999). Este evento 
aumentou ainda mais as “inúme
ras estátuas, imagens, canções, 
poemas, orações, liturgias, audio
visuais e páginas da web que tes
temunham a vitalidade duradoura e 
fecundidade da espiritualidade ma- 
rista”39.

3. O “PATRIMÔNIO 
CARISMÁTICO 
CULTURAL MARISTA” 
EM DIÁLOGO ABERTO 
COM O SÉCULO XXI

No início do novo século, o “pa
trimônio espiritual marista” continua 
a avançar e complementa-se com 
contribuições de estudo e locais de 
encontro, e com as experiências de 
vida de Irmãos, Leigas e Leigos que, 
agora simultaneamente, orientam as 
suas vidas na divulgação do Rosto 
mariano da Igreja através da frater- 
nidade40. São três os aspetos que, 
quanto a nós, permitem que este 
“patrimônio” institucional continue a 
ser revisitado e revitalizado durante 
o século XXI: a) uma política institu
cional de pesquisa, animação e pro
jeção, que se reflete na Comissão 
Internacional do Patrimônio Espiritual 
Marista41, e iniciativas das Unidades 
Administrativas42 b) a renovação dos 
lugares de referência marista43 como 
“topoi”44 e, c) uma reflexão crítica 
sobre o seu conceito.

Crise no conceito de Patrimônio Espiritual Marista?
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Com essas bases, no nosso en
tender, o conceito atual de “patrimô
nio espiritual marista” não define a re
alidade que tenta abranger, ou seja, 
a própria realidade deixou para trás 
a realidade conceitualizável. Nesse 
sentido, o Ir. André Lanfrey diz-nos 
que a palavra “patrimônio” é usa
da para designar pesquisas sobre a 
nossa identidade, mas que o adjetivo 
“espiritual” confunde-nos, se por ele 
entendemos tudo o que diz respeito 
às coisas do espírito: pedagogia, psi
cologia, teologia, ..., e a própria eco- 
nomia”45.

45 LANFREY, A. (F.M.S.). (março, 2009). op. cit., p. 18-19.
46 Cf. BRAMBILA, A. (F.M.S.) (maio, 2014). “La espiritualidad marista y el patri- 

monio”. Cuadernos Maristas, N° 32. Roma, Italia: Congregación de los Hermanos 
Maristas, p 123.

47 “Estudio: Esfuerzo que pone el entendimiento aplicándose a conocer algo” 
[REAL ACADEMIA ESPAnOlA. Diccionario de la lengua espanola, 23.a ed., [versión 
23.3 en línea]. Recuperado desde: https://dle.rae.es/estudio].

48 “Tradición: Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, 
costumbres, etc., hecha de generación en generación”. [REAL ACADEMIA ESPAnO- 
LA. Diccionario de la lengua espanola, 23.a ed., [versión 23.3 en línea]. Recuperado 
desde: https://dle.rae.es/tradici%C3%B3n?m=form].

49 LANFREY, A. (F.M.S.). (março, 2009). op. cit., p. 23.
50 Entre as quais podemos citar a arquitetura, a gestão cultural, a curadoria, a 

educação patrimonial, a mediação cultural, conservação, a museologia, a museo- 
grafia, a arquivística e a biblioteconomia, entre outras.

Poderíamos pensar que o adjeti
vo “espiritual” seria uma espécie de 
passe-partout, de “curinga”, que ten
ta abarcar todas as disciplinas que 
não são História, preencher o vazio 
e completar as reinterpretações que 
fundamentam o avanço do conheci
mento; mas, se substituirmos o dito 
adjetivo por alguns mais adequados 
à realidade internacional e multicul
tural do Instituto, resolveríamos todo 
o problema conceitual? Acreditamos 
que não, por duas razões principais: 
a obsolescência do conceito de “pa

trimônio” utilizado atualmente pelo 
Instituto e a restrita linha de atuação 
sobre ele.

Em primeiro lugar, o conceito de 
“patrimônio” utilizado pelo Instituto 
integra-se - grosso modo - no estu
do da tradição sã, essencial para nos 
compreendermos46. Embora essa 
definição aborde o tema da identi
dade comunitária, as palavras-chave 
do enunciado são “estudo”47 e “tra- 
dição”48, ambas - segundo a defini
ção - expressam a transmissão do 
conhecimento, que acaba por ser 
investigado e divulgado oficialmente 
nos formulários oferecidos pela disci
plina histórica.

E embora o Instituto, entre 1955 
e 2008, tenha empreendido uma re
volução cultural ao não repetir a he
rança, mas reinterpretá-la, essa rein- 
terpretação49 mantém-se em débito, 
uma vez que não é capaz de abarcar 
o resto das disciplinas que tratam do 
estudo e gestão do “patrimônio cul- 
tural”50. Aqui está o segundo proble
ma conceitual: mesmo que substitu
amos o adjetivo “espiritual” por um 
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mais adequado e preciso, não pode
remos abarcar o “patrimônio cultural” 
do Instituto em toda a sua inteligibili
dade interdisciplinar, porque estamos 
“atados” - até agora - a uma visão 
século XIX, na qual grande parte dos 
seus elementos - como o patrimônio 
documental (fontes e bibliografia)51 - 
ainda se encontram dispostos como 
o “laboratório da história”52.

51 LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 2009). op. cit., p. 19.
52 Cf. VIVAS MORENO, A. (setembro-dezembro, 2004). “El tiempo de la archivís- 

tica: un estudio de sus espacios de racionalidad histórica”. Ciência da Informação, 
Vol. 33, N° 3. Brasília-DF, Brasil: Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tec
nologia, p. 85.

53 GREEN, M. (F.M.S.) (2017). op. cit., p. 231.
54 INSTITUTO MARISTA. “Visión 2025”. Recuperado desde: https://champagnat. 

org/es/instituto-marista-2/
55 Cf. PRATS, L. (2004). Antropologia y Patrimonio. Barcelona, Espana: Ariel An- 

tropología, pp. 20-22. / Cf. BENGOA, J. (2004). “Identidad, Memoria y Patrimonio”, 
en: VI Seminario sobre Patrimonio Cultural. Instantáneas Locales. Santiago, Chile: Di- 
rección de Bibliotecas, Archivos y Museos, p. 89. / Cfr. BONFIL BATALLA, G. (1999
2000) “Nuestro Patrimonio Cultural: un Laberinto de Significados”. Revista Mexicana 
de Estudios Antropológicos, vol. XLV-XLVI, p. 26-28.

Este fato é evidente, especial
mente nas responsabilidades e ta
refas da Comissão Internacional do 
Patrimônio Espiritual Marista: coor
denar a pesquisa, tradução, edição 
e animação em torno do patrimônio 
espiritual marista de todo o Instituto, 
e também cursos e seminários entre 
outras53 realizações.

Agora, a nossa proposta conceitu- 
al integra conscientemente os postu
lados da missão do Instituto: “Como 
Maristas de Champagnat, somos 
uma família carismática global, vive
mos uma espiritualidade integrada e 
estamos apaixonadamente compro
metidos com uma missão inovadora 
sem fronteiras, a serviço das crian
ças e jovens, especialmente entre os 
mais vulneráveis e excluídos”54.

Por isso, o “patrimônio cultural 
carismático marista” compõe-se de 
dois eixos conceituais em diálogo, o 
secular e o religioso.

Por um lado e do ponto de vista 
secular, encontra-se o “patrimônio 
cultural”, de forma que os vestígios 
materiais e imateriais - produtos das 
manifestações culturais do Instituto 
- , se encontram em permanente 
inovação, criação, revisão, recriação 
e adaptação, voltadas para as trans
formações temporárias e também 
simbólicas, permitindo assim que os 
estudos sobre as suas formas de 
conservação, transmissão e difusão, 
juntamente com a atribuição de sig
nificados, mesmo interdisciplinares, 
para que a identidade particular dos 
Maristas de Champagnat continue a 
ser mantida, tornada visível e fomen
tada desde vários campos profissio
nais, técnicos e disciplinares55.

Por outro lado, o lado religioso, te
mos o “carisma marista”, que agluti
na esta “família global” e contempla 
as três dimensões fundamentais da 
vida cristã, inseparáveis e intimamen
te ligadas: a espiritualidade que se 
vive em e para a missão; a missão 
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que cria e anima a vida partilhada; 
a vida partilhada que, por sua vez, é 
fonte de espiritualidade56 e missão. A 
espiritualidade, neste contexto, refe
re-se ao modo de nos relacionarmos 
com Deus que o Espírito desperta 
em nós57, e que está centrada em 
Jesus58 e Maria59.

56 Cf. ESTAÚN, A. M. (F. M. S.) (dir.) (2009). En torno a la misma mesa. La voca- 
ción de los laicos maristas de Champagnat. Roma, Italia: Casa general - Instituto de 
los Hermanos Maristas, p. 34.

57 Cf. PINO, P. (F.M.S.). (mayo, 2018). op. cit., p. 8.
58 Cf. VARONA, M. (F.M.S.) (1987-1988). “Jesucristo en el Espiritualidad de Mar- 

cellin J. B. Champagnat (1789-1840) a partir de las fuentes directas”. Tesina para 
Licencia en Teología con especialización en Espiritualidad. Roma, Italia: Pontificia 
Universidad Gregoriana, Facultad de Teología, Instituto de Espiritualidad, p. 97-98.

59 Cf. HERMANOS MARISTAS DE LA ENSENANZA (2011). Constituciones y Esta
tutos..., p. 18. (CONSTITUCIONES 4).

60 Cf. ESTAÚN, A. M. (F. M. S.) (dir.) (2009). op. cit., p. 61.
61 Ibid. op. cit., p. 41.
62 Cf. HERMANOS MARISTAS DE LA ENSENANZA (F.M.S.: Fratres Maristae a 

Scholis). “Carisma - Proyecto Léxico”. Roma, Italia: Casa General - Instituto de 
los Hermanos Maristas. Recuperado desde: http://www.champagnat.org/330. 
php?a=11a&id=2

63 Cf. PRATS, L. (2004). op. cit., pp. 34.

Da mesma forma, a fraternida
de projeta-se no nosso espírito de 
família, que propicia espaços e mo
mentos de partilha de fé e de vida, 
o que por sua vez nos permite gerar 
comunidade60. Finalmente, mas no 
centro do nosso trabalho, está a mis
são de viver e trabalhar no meio das 
crianças e dos jovens; evangelizar 
principalmente através da educação, 
mostrando uma preocupação parti
cular por quem vive às margens da 
sociedade61.

São os carismas fundacionais e 
as tradições carismáticas que se se
guem, as formas de evangelizar num 
contexto social, cultural, temporal 
e espacial específicos; portanto, os 

carismas têm a capacidade de ser 
dinâmicos, de se adaptar e se re
novar conforme as circunstâncias62 
o justifiquem. É precisamente neste 
desenvolvimento histórico do “caris
ma marista” que a sua transmissão é 
essencial para alimentar o processo 
de atualização e renovação desta vi
são particular de relação com Deus e 
com a “cultura”, no contexto da mis
são evangelizadora do Igreja.

Essa conexão íntima é mediada 
pelo uso de elementos potencial
mente patrimoniais, como símbolos 
religiosos carregados de grande ca
pacidade de condensação ideológi
ca, legitimados e sacralizados63.

Portanto, há, dentro da Igreja 
Católica, um grupo social, cultural e 
religioso portador de um “carisma” 
particular classificado como “ma- 
rista”, que, por sua transmissão e 
adaptação em e por cada uma das 
gerações que o vivem, permite que a 
Congregação seja uma realidade viva 
que, ao longo da história e do tempo, 
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se desenvolva de acordo com as di
ferentes culturas64. Em cada “cultura” 
em que se implanta e se desenvolve 
a Congregação dos Irmãos Maristas 
encontraremos um conjunto de tra
ços distintivos, espirituais e materiais, 
intelectuais e afetivos que caracteri
zam aquela sociedade ou grupo so
cial, mas também os Irmãos, Leigas 
e Leigos podem criar, transmitir, mo
dificar e adaptar os elementos mate
riais e imateriais próprios do “caris
ma marista”, para que se tornem um 
conjunto de características significa
tivas que permitam a construção de 
uma identidade comum e exclusiva.

64 Cf. LANFREY, A. (F.M.S.). (marzo, 2009). op. cit., p. 19.
65 Cf. CARRIER, H. (S.J.) (1994). op. cit., p. 221.
66 PAPA JUAN PABLO II. (20 de mayo de 1982). Carta por la que se instituye el 

Consejo Pontifício para la Cultura. Roma - Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Va- 
ticana. Recuperado desde: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/letters/1982/ 
documents/hf_jp-ii_let_19820520_foundation-letter.html

67 Cf. PACOMIO, L. - Fr. ARDUSO (et. al.) (1985). Diccionario Teológico Interdisci- 
plinar. I-II. Salamanca, Espana: Sígueme, p.726-727.

68 Memórias, costumes, manifestações da nossa espiritualidade, vocabulário 
próprio, celebrações, orações, etc.

69 O patrimônio tangível divide-se em móvel (objetos tridimensionais, fotografias, 
publicações periódicas e documentos de arquivo, entre outros) e imóvel (lugares 
geográficos e monumentos, os “topoi”, juntamente com Comunidades, Obras e Ca
sas de Formação, Arquivos, Bibliotecas, Museus, Historiais e Centros de Memória).

Claro que não podemos esquecer 
que vivemos um momento histórico 
em que proliferam a dessacralização 
e descristianização das culturas65, de 
modo que o processo de construção 
e transferência de elementos simbó
licos que permitem a renovação e 
o projeto do “carisma” se torna um 
terreno bastante fértil para a evan- 
gelização. A síntese que propomos, 
entre cultura e fé, não é apenas uma 
exigência da cultura, mas também da 
fé. “Uma fé que não se torna cultura 
é uma fé que não é totalmente acei

ta, totalmente pensada e vivida com 
fidelidade”66. Por isso, o “Patrimônio 
cultural carismático marista” advoga 
o diálogo permanente entre o “patri
mônio cultural”, como conceito das 
disciplinas de estudo secular, e o “ca
risma marista”, como dom particular 
na missão salvífica e evangelizadora 
da Igreja Católica.

O dito diálogo está plasmado na 
conexão, significado e uso que dia a 
dia fazemos da criação, sendo esta 
última considerada como um ges
to pessoal de Deus-Amor, que bro
ta da própria natureza da divindade, 
mas também como a dedicação em 
transformar o mundo à medida do 
homem67. Isto permite ao ser huma
no criar vários elementos que lhe dão 
identidade, mas que também lhe sir
vam para projetar e testemunhar as 
suas atividades materiais e espiritu
ais, de forma que estas sejam e se 
enraízem a fazer parte da sua “cul
tura”, através do patrimônio, quer in- 
tangível68, quer tangível69.

Finalmente, poderíamos sintetizar 
a nossa proposta de patrimônio cul
tural carismático marista como todas 

16 Crise no conceito de Patrimônio Espiritual Marista?
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as manifestações materiais e ima- 
teriais representativas das diversas 
expressões sociais, carismáticas e 
culturais da Congregação dos Irmãos 
Maristas, sejam elas presentes, pas
sadas ou futuras, que contribuem 
para construir identidades, fortalecer 
comunidades e são transmitidas de 
geração a geração através da edu
cação - em todas as suas formas - 
num processo contínuo e dinâmico 
de valorização interdisciplinar pelos e 
para os Maristas de Champagnat.

A título de conclusão aberta, acre
ditamos que, embora se trate de uma 

proposta de renovação e atualização 
de um conceito que nos dá os fun
damentos de nossa identidade como 
maristas de Champagnat, não pode
mos deixar de questionar o caminho 
que percorremos e o que seguiremos 
no futuro. A história, mesmo depois 
de estabelecida e registrada, deve 
ser reescrita perpetuamente. Nesse 
sentido, este novo conceito de “pa
trimônio cultural carismático marista” 
é e deve ser permanentemente de
safiado e evocado por experiências 
históricas mutantes, mas também 
exige, por sua vez, que a velha his
tória seja reescrita retroativamente70.

70 Cf. Koselleck, R. (2004), op. cit., p. 40.
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ARTIGOS

DECLARAÇÕES DE 
MISSÃO
DAS INSTITUIÇÕES
MARISTAS DE
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Análise de conteúdos Emilien

Twagirayez, fms

Este artigo se refere a um estudo 
em que analisamos as declarações 
de missão das instituições maristas 
que oferecem educação superior. As 
declarações de missão são uma fer
ramenta de comunicação usada para 
descrever publicamente o que é uma 
organização. De acordo com Dru- 
cker (1974), a declaração de missão 
é a base das prioridades, estratégias, 
planos e distribuição do trabalho. As 
instituições de ensino superior, como 
outras organizações, usam suas de
clarações de missão dentro de suas 
práticas de gestão. Segundo diver
sos pesquisadores, a declaração de 
missão de uma instituição desse ti
po expressa seu objetivo principal, 
a razão de sua existência dentro de 
uma sociedade (Paina e Bacila, 2004; 
Bonewits Feldner, 2006; Woodrow, 
2006). A declaração de missão de 
uma universidade beneficia todas 
as partes interessadas, fornecen
do orientação e delineando propó
sitos e princípios, ao mesmo tempo 
que oferece orientação e motivação 
(Kurtulu , 2012). As declarações de 
missão ajudam as universidades a 
transmitir suas identidades, convic
ções, valores e filosofias.

1. PERGUNTAS
PARA A PESQUISA

Analisando as declarações de 
missão disponíveis nas páginas da 
web de dez centros maristas de 
educação superior, neste estudo 
serão abordadas estas duas ques
tões de pesquisa:

• As declarações de missão das 
instituições maristas de edu
cação superior incluem os três 
objetivos tradicionais das uni
versidades?

• As declarações de missão das 
instituições maristas de educa
ção superior incluem os prin
cípios educacionais maristas 
aceitos?

2. SIGNIFICADO
DO ESTUDO

Este estudo oferece uma com
preensão mais profunda das iden
tidades das instituições superiores 
maristas selecionadas, suas inten
ções educacionais e seu papel a 
serviço da sociedade. Ele também 
esclarece a contribuição do Institu
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to dos Irmãos Maristas ao campo 
da educação em um sentido mais 
amplo. Espera-se que a pesquisa 
contribua para o desenvolvimen
to dos planos estratégicos dessas 
instituições, uma vez que as decla
rações de missão são ferramentas 
de gestão estratégica. Isso pode 
beneficiar os líderes, especialmente 
se trabalham diretamente no plane
jamento estratégico e na implemen
tação..

3. ANÁLISE
DA LITERATURA

a) Declarações 
de missão 
da educação superior
Educação superior refere-se a 

todos os tipos de ensino pós-se- 
cundário ou formação profissional, 
oferecidos por universidades ou 
outros estabelecimentos de ensino 
aprovados por uma autoridade es
tatal competente como instituições 
de ensino superior (Tendências da 
Educação Superior para o Sécu
lo XXI, UNESCO, 1998). De acordo 
com a Rede de Instituições Maris- 
tas de Educação Superior (NMIHE, 
2010), essas instituições se dedi
cam ao ensino, à pesquisa e à pro
moção do conhecimento, estabele
cendo-se como centros de estudo 

e formação educacional, ao mesmo 
tempo em que oferecem programas 
profissionais em nível pós-secundá- 
rio. Segundo Martin (1992), a decla
ração de missão permite a uma ins
tituição de ensino superior comuni
car suas prioridades e sua razão de 
ser às pessoas interessadas, tanto 
externas quanto internas. A decla
ração de missão é a base sobre a 
qual a instituição constrói sua visão 
e seu plano estratégico (Velcoff e 
Ferrari, 2006). E isso porque ajuda a 
modelar o plano estratégico, define 
o escopo das operações / ativida
des empresariais da organização, 
proporciona uma comum intenção / 
direção, promove um marco de ex
pectativas compartilhadas e mode
la os estilos de liderança (Baetz & 
Bart, 1996).

A declaração de missão tam
bém serve como um modelo para 
os processos de gestão estratégi
ca subsequentes (Behm, Berthold 
e Daghestani, 2011; Zechlin, 2007). 
A declaração de missão deve, por 
sua vez, fornecer informações bre
ves sobre o perfil da universidade e 
suas atribuições, bem como seus 
objetivos de longo prazo. Kosmüt- 
zky e Krücken (2015) apontam que 
a declaração de missão reflete as 
especificidades institucionais e or
ganizacionais. Esses autores, ao 

1 A Rede de Instituições Maristas de Educação Superior é uma rede internacional 
de irmãos e leigos maristas que dirigem as obras maristas de educação superior. 
O primeiro encontro dessa rede foi realizado em 2004, em Curitiba (Brasil). Um dos 
temas mais importantes do encontro foi definir a missão, a visão e os valores da 
educação superior marista, bem como a identidade da educação superior com ca
racterísticas cristãs, católicas e maristas. Nesse contexto, foi elaborado o documen
to A missão marista na educação superior (2010).
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desenvolverem essa ideia, indicam 
que a declaração de missão expres
sa as identidades institucionais e or
ganizacionais dos centros de ensino 
superior. O comprometimento de 
instituições superiores na implemen
tação de declarações de missão co
meçou na década de 1980 (Davies 
e Glaister, 1997; Kotler e Murphy, 
1981). Desde então, uma diversida
de de declarações de missão tem 
aparecido em que enfatizam as rela
ções que existem entre o conteúdo 
da declaração de missão (Morphew 
& Hartley, 2006) e fatores externos 
(Seeber et al., 2017).

Estudiosos e historiadores da 
educação escreveram muito sobre 
os propósitos, objetivos ou missão 
da universidade, por exemplo, Fle- 
xner (1930), Jaspers (1946), Kerr 
(1963), Newman (1873), Ortega y 
Gasset (1930) e, mais recentemen
te, Scott (2006). Segundo Scott 
(2006), o paradigma das universi
dades mudou ao longo do tempo. 
Se na época medieval as universi
dades europeias davam ênfase ao 
ensino, Scott diz que agora há mais 
ênfase no serviço à sociedade, em
bora toda a tríade ensino, pesquisa 
e serviço à sociedade é levada em 
consideração. Juntos, esses três 
componentes - ensino, pesquisa e 
serviço à sociedade - devem definir 
a estrutura da instituição, a expec
tativa de resultados e os critérios 
para determinar sua eficácia, ao 
mesmo tempo que contribuem para 

a formação da identidade organiza
cional (Fugazzotto, 2009).

Essa tríplice missão da educa
ção superior também foi sublinhada 
pelo comitê da Rede Internacional 
de Instituições Maristas de Educa
ção Superior (NMIHE, 2010), ao de
clarar que, por definição, a educa
ção superior cumpre três funções: 
preservar e transmitir o legado de 
conhecimento da humanidade (en
sino); produzir novos conhecimen
tos (pesquisa); e colocar tudo isso 
à disposição da humanidade (ex
tensão). Na mesma linha, a educa
ção superior desempenha um papel 
decisivo no desenvolvimento da so
ciedade: educar para a cidadania e 
preparar para a participação plena 
na sociedade, com oportunidades 
de qualidade; promover a aprendi
zagem contínua; gerar e propagar o 
conhecimento por meio da pesqui
sa (UNESCO, 1999). O Ir. Clemente 
Juliatto (2005a) tem insistido muito 
sobre o papel que cabe à universi
dade na tarefa de produzir e difundir 
conhecimento e pesquisa. Portanto, 
é de se esperar que as instituições 
maristas de educação superior te
nham declarações de missão nas 
quais apareçam os três componen
tes principais que constituem a mis
são tradicional das universidades.

b) Educação superior 
marista

A educação marista come
çou pelas mãos de São Marcelino

2 Marcelino Champagnat (1789-1840). Sua primeira biografia definitiva foi escrita 
em 1856 pelo Irmão Jean-Baptiste Furet, um dos seus primeiros discípulos.
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Champagnat em 1817 . Atualmente, 
escolas, universidades e projetos 
juvenis maristas se encontram em 
muitos países do mundo, e nessas 
obras centenas de milhares de jo
vens são encorajados a ser o que 
Marcelino acreditava que eles pu
dessem se tornar: bons cristãos e 
bons cidadãos (Instituto dos Irmãos 
Maristas, 2011; Furet, 1856; 1998). 
As instituições maristas de educa
ção superior geralmente perten
cem, no todo ou em parte, às uni
dades administrativas do Instituto 
Marista, de uma forma ou de outra. 
Alguns funcionam em colaboração 
com outros institutos religiosos ou 
dioceses, respeitando as finalida
des acadêmicas, educacionais e 
pastorais dos vários carismas con- 
gregacionais (NMIHE, 2010).

A educação superior marista é 
nutrida e inspirada por Marcelino 
Champagnat, o fundador dos Ir
mãos Maristas. Está impregnada 
de seu carisma e espiritualidade, 
demonstrando uma capacidade de 
adaptação a diferentes contextos 
ou adotando diferentes formas de 
expressão e serviço às crianças 
e jovens (Charles Howard, 1992); 
NMIHE, 2010). A dedicação do Ins
tituto à educação superior repre
senta a continuidade do Fundador. 
A abordagem marista da educação 
baseia-se em uma visão holística e 
busca transmitir valores de forma 
consciente (Água da Rocha, 2007). 
A educação superior marista é ex

pressa por oito características que 
são apresentadas na documenta
ção do NMIHE:

■ Pedagogia mariana. Maria é a 
inspiração da pedagogia marista, 
como mãe e educadora (Furet, 
1989; Constituições dos Irmãos 
Maristas, 1986). Temos uma litera
tura abundante que aborda o por
quê e como Maria é importante 
no estilo educativo marista. Não é 
minha intenção explorar essa lite
ratura, uma vez que não diz res
peito diretamente ao meu estudo. 
No entanto, é interessante citar al
gumas publicações que iluminam 
essa questão, por exemplo: Deu
-nos o nome de Maria, do Ir. Emili 
Turú (2012), e a História do Institu
to, volumes 1-3, de André Lanfrey 
e Michael Green (2015).

■ Pedagogia do amor. A educa
ção é um trabalho de amor. A es
cola deve ser uma comunidade de 
amor, onde a educação acontece 
(Furet, 1989).

■ Pedagogia da formação inte
gral. A formação integral ou holís- 
tica é uma das marcas distintivas 
do estilo educacional marista. Isso 
inclui a formação intelectual, a pre
paração técnico-profissional e a 
formação pessoal (NMIHE, 2010). 
Essa formação integral também 
foi reconhecida por outros pes
quisadores. Por exemplo, Maja- 
wa (2014) citou a Gravissimum

Nesse documento são usados indistintamente os termos “Instituto Marista”, 
“Irmãos Maristas”, “Irmãos Maristas das Escolas” e “Pequenos Irmãos de Maria”.
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Educationis (1965) para mostrar 
que a verdadeira educação visa a 
formação holística da pessoa hu
mana como seu objetivo principal, 
e o bem da sociedade na qual a 
pessoa pertence e tem responsa
bilidade de se desenvolver.

■ Pedagogia do espírito de fa
mília. A educação marista garante 
e inspira relações de fraternidade 
na comunidade acadêmica (Fu- 
ret, 1989; XIX Capítulo Geral dos 
Irmãos Maristas, 1993). Este es
pírito de família também pode ser 
expresso em termos de coopera
ção entre instituições. A Rede de 
Instituições Maristas de Educação 
Superior (NMIHE, 2010) sugere 
que a cooperação contribui para 
a correção de possíveis desequilí
brios sociais, pela transferência de 
conhecimento científico e tecno
lógico, bem como pela ampliação 
da compreensão intercultural.

■ Pedagogia da presença. O va
lor da presença entre os alunos 
do ensino superior é um elemento 
importante da tradição educativa 
marista. (Guia das escolas, 1931; 
Furet, 1989; Juliatto, 2005a).

■ Pedagogia da simplicidade. A 
forma marista de educar, como a 
de Marcelino, é individual, prática e 
baseada na vida real (Água da Ro
cha, 2007). O Plano Estratégico da 
Administração Geral do Instituto 
também mencionou a necessida
de da simplicidade para alcançar 
bons resultados: algumas novas 
estruturas de governança basea
das na transparência, simplicida

de, eficácia e flexibilidade devem 
ser incentivadas (FMS Mensagem, 
2019).

■ Pedagogia do amor ao traba
lho. No contexto marista, o amor 
ao trabalho envolve a preparação 
cuidadosa das aulas e demais ati
vidades educativas, o planejamen
to e a avaliação de atividades, de 
programas e o acompanhamento 
de quem passa por qualquer tipo 
de dificuldade (Constituições dos 
Irmãos Maristas, 1986, art.6; Furet, 
1989).

■ Pedagogia do espírito prático 
e inovador. A exemplo de Mar- 
celino, homem prático, criativo, 
inovador e decidido, com espírito 
empreendedor e com grande ca
pacidade de olhar para o futuro e 
usar a sua imaginação, é neces
sário desenvolver uma atitude de 
abertura, inovação e adesão às 
novas tecnologias, métodos e re
cursos pedagógicos (Missão Edu
cativa Marista, 1998). A inovação 
e a criatividade fizeram parte do 
apelo do XXII Capítulo Geral dos 
Irmãos Maristas.

Vários estudos avaliaram a iden
tidade organizacional da universida
de. As declarações de missão são 
instrumentos ou ferramentas por 
meio dos quais as universidades se 
utilizam para dar a conhecer suas 
identidades e, portanto, há elemen
tos ou componentes específicos 
mencionados para atingir esse pro
pósito (Drucker, 1976; David, 1989; 
Davies and Glaister, 1997). As insti
tuições maristas de educação supe-
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rior buscam os três propósitos tra
dicionais (ensino, pesquisa e serviço 
à sociedade) como outras univer
sidades (Kerr, 1976; Etzkowitz and 
Leydesdor, 1995; Scott, 2006). Ao 
mesmo tempo, como instituições 
católicas, as universidades maristas 
também devem promover a missão 
da Igreja, que é um serviço à huma
nidade. Assim, há um alinhamento 
entre a missão de qualquer univer
sidade católica e a marista. Espera
-se que as declarações de missão 
das instituições superiores maristas 
expressem as três missões tradi
cionais da universidade, bem como 
os princípios educativos maristas.

4. MARCO
CONCEITUAL

Este estudo baseia-se em dois 
conceitos principais para delinear 
seu referencial teórico: primeiro, a 
missão da universidade (Newman, 
1931; Kerr, 1976; Scott, 2006); se
gundo, os princípios educacionais 
maristas (Guia do professor, 1931; 
Furet, 1989; Sammon, 2003; Água 
da Rocha, 2007; Missão Educativa 
Marista, 1998; NMIHE, 2010; Juliat- 
to, 2005a).

MARCO CONCEITUAL DAS DECLARAÇÕES DE MISSÃO 
DA INSTITUIÇÃO MARISTA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Declarações de missão 
da educação marista superior

Princípios educativos maristas
Pedagogia mariana
Pedagogia do amor
Formação integral
Espírito de família
Presença
Simplicidade
Amor ao trabalho
Prática e inovação 1

Declarações de Missão das Instituições Maristas de Educação Superior

Missão da universidade
Ensino
Pesquisa
Sociedade

5. METODOLOGIA

O estudo utilizou a metodologia 
de análise de conteúdo, que é uma 
técnica de pesquisa para o estudo 
objetivo, sistemático e quantitati
vo da informação e comunicação

(Berelson, 1952). Segundo Bryman 
(2012), a análise de conteúdo é uma 
abordagem de documentos e tex
tos (que podem consistir em pala
vras e / ou imagens e podem ser 
impressos ou online ou falados) que 
busca quantificar o conteúdo em
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termos de categorias pré-determi- 
nadas e de forma sistemática e ve
rificável. Nesse estudo, a análise de 
conteúdo foi utilizada para analisar 
as declarações de missão das insti
tuições de ensino superior maristas 
exibidas em seus sites.

A amostra desse estudo foi com
posta por dez instituições maristas 
de educação superior, provenientes 
do site do Instituto (www.champag- 
nat.org). A unidade de análise foi o 
texto de suas declarações de mis
são. Palavras, frases e sentenças fo
ram utilizadas para detectar códigos 
e temas nas questões de pesquisa 
(Saldana, 2016). A análise de dados 

consistiu em identificar as caracte
rísticas ou atributos predetermina
dos das declarações de missão. Um 
procedimento de codificação binária 
foi usado para avaliar o uso de um 
atributo de missão por cada univer
sidade. O atributo ou componente 
recebeu uma classificação de 0 se 
não for mencionado, enquanto re
cebeu uma classificação de 1 se o 
atributo foi identificado.

6. RESULTADOS

Dados obtidos nos sites de dez 
instituições analisadas para esses 
fins.

LISTA DAS INSTITUIÇÕES MARISTAS
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ENVOLVIDAS NO ESTUDO

N.° Nome da 
universidade

País Página web Data de coleta 
de dados

1 Universidade Marista de
Mérida (MARISTA)

México www.marista.edu.mx/ 
quienes-somos

12/01/2019

2 Colégio Universitário 
Marista Internacional 
(MIUC)

Quênia www.miuc.ac.ke/miuc/school- 
info/our-values/

11/11/2019

3 Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná 
(PUCPR)

Brasil www.pucpr.br/international/ 
about-pucpr/

11/10/2019

4 Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS)

Brasil www.pucrs.br/institucional/a- 
universidade/

11/10/2019

5 Universidade Notre 
Dame of Marbel 
(NDMU)

Filipinas www.ndmu.edu.ph/index.php/ 
vision-mision/

12/01/2019

6 Universidade Marista do 
Congo (UMC)

RDC www.fmsumc.org/apropos- 
est-verrouille-apropos/

12/01/2019

7 Universidade Marcelino 
Champagnat (UMCH)

Peru https://umch.edu.pe/inicio/ 
mision-vision/

12/01/2019

8 Universidade Marista de 
Guadalajara (UMG)

México https://umg.edu.mx/portal/ 
filosofia-umg/

12/01/2019

9 Universidade Marista de 
Querétaro (UMQ)

México www.umq.edu.mx/nosotros 12/01/2019

10 Marist College 
(MARIST)

USA www.marist.edu/about/ 
marist-at-a-glance

12/01/2019
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Os resultados indicam que hou
ve diferenças entre as instituições em 
relação aos dois focos de pesquisa. A 
Tabela 2 mostra os resultados da pri
meira questão da pesquisa, tratando 

do propósito triplo das universidades. 
Revela que ensino e serviço à socieda
de foram citados por todas as 10 (100%) 
universidades, enquanto a pesquisa foi 
citada por 7 (70%) universidades.

MISSÃO DAS INSTITUIÇÕES MARISTAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (TABELA 2)

No Nome da Universidade Ensino Pesquisa Serviço à Sociedade Total %

1 Catholic Pontificat University of Parana (PUCPR) 1 1 1 3 100%

2 Catholic Pontificat University of Rio Grande de Sul (PUCRS) 1 1 1 3 100%

3 Marcellino Champagnat University 1 1 1 3 100%

4 Marist College (MARISTE) 1 0 1 2 67%

5 Marist International University College (MIUC) 1 1 1 3 100%

6 Marist University of Congo (UMC) 1 0 1 2 67%

7 Marist University of Juadalajara (UMG) 1 1 1 3 100%

8 Marist University of Merida (MARISTA) 1 0 1 2 67%

9 Marist University of Querétaro 1 1 1 2 100%

10 Notre Dame of Marbel University (NDMU) 1 1 1 2 100%

TOTAL 10 7 10 27 90%

% 100% 70% 100%

Todas as declarações de missão 
foram analisadas usando Atlas.ti 8. 
O estudo concluiu que o ensino é 
um dos três propósitos declarados 
das instituições. Alguns exemplos 
coletados nesta amostra são: “insti
tuição de ensino superior em escala 
mundial, com excelência no ensino” 
(PUCPR4), “uma instituição católica 
marista de ensino” (UMCH). A ta
bela mostra também os resultados 
de serviço à sociedade, ou a socie
dade como um componente de sua 
missão. Exemplos de expressões 
geradas por Atlas.ti 8 incluem “ex
tensão” (MARISTA), “comprometida 
com a sociedade” (UMCH). A tabe

4 Neste artigo serão utilizadas as abreviaturas das universidades indicadas nas ta
belas 1 e 2. Por exemplo, PUCPR identifica a Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

la afirma a pesquisa como um com
ponente da missão das instituições. 
Aparecem expressões como “pro
duzir e disseminar conhecimento” 
(PUCRS), “excelência em ensino, 
pesquisa, inovação e relevância so
cial” (PUCPR).

A Tabela 3 apresenta os resul
tados da segunda questão da pes
quisa que focalizou os princípios 
educativos maristas. Mostra que a 
pedagogia mariana e a pedagogia 
do amor ao trabalho foram ambas 
mencionadas no nível mais alto, 
com pontuação de 100%. Exem
plos de linguagem que refletem a 
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pedagogia mariana incluem “uma 
instituição católica fundada na tra
dição marista” (NDMU) e “amor ao 
trabalho perseverante baseado na 
confiança em Maria” (MARISTA). 
O amor ao trabalho como princípio 
educativo marista se refletiu em ex
pressões como “devemos amar o 
trabalho em nossas várias áreas de 
responsabilidade” (MIUC) e “amor 
ao trabalho bem feito” (IMU). Uma 
pedagogia do amor e da formação 
integral foi mencionada na mesma 
proporção (80%). Um exemplo de 
expressão associada à pedago
gia do amor foi “amor a Deus e ao 
próximo” (MARISTA). Declarações 
como “buscar o equilíbrio entre o 
conhecimento científico, tecnoló
gico e humano” (UMQ) e “oferecer 
formação holística de qualidade”

(MIUC) refletem a formação inte
gral. O espírito de família foi cita
do por sete universidades (70%). 
Declarações como “espírito de fa
mília” (UMC) e “um sentido de co
munidade” foram identificados. A 
pedagogia da presença foi men
cionada por 6 (60%) universidades. 
Um exemplo de pedagogia da pre
sença foi a “presença prolongada 
com os estudantes” (MARISTA). 
Os princípios educacionais maris- 
tas com menor pontuação foram a 
pedagogia da simplicidade (40%) 
e a pedagogia do espírito prático 
e inovador (30%). Exemplos desse 
princípio foram “excelência em en
sino, pesquisa, inovação e relevân
cia social” (PUCPR) e “baseado na 
capacidade de julgamento e inova
ção” (UMQ).

PRINCÍPIOS EDUCATIVOS MARISTAS ENTRE AS INSTITUIÇÕES MARISTAS 
DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (TABELA 3)

No Nome da universidade M
ar

ia
na

Pe
d.

 d
o 
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or

E 
o u_ Fa
m

íli
a

Pr
es
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ça

Si
m

pl
ic

id
ad

e

Tr
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ho

In
ov

aç
ão

To
ta

l

1 Catholic Pontificat University of Parana (PUCPR) 1 0 1 0 0 0 1 1 4 40%
2 Catholic Pontificat University 

of Rio Grande de Sul (PUCRS) 1 1 1 1 0 0 1 1 6 60%

3 Marcellino Champagnat University 1 1 0 0 1 1 1 0 5 50%

4 Marist College (MARISTE) 1 1 1 1 1 0 1 0 6 60%

5 Marist International University College (MIUC) 1 1 1 0 1 1 1 0 6 60%

6 Marist University of Congo (UMC) 1 1 1 0 1 1 1 0 6 60%

7 Marist University of Juadalajara (UMG) 1 0 1 1 1 0 1 0 5 50%

8 Marist University of Merida (MARISTA) 1 1 0 1 1 0 1 0 5 50%

9 Marist University of Querétaro 1 1 1 1 1 1 1 1 8 80%

10 Notre Dame of Marbel University (NDMU) 1 1 1 1 0 0 1 0 5 50%

TOTAL 10 8 8 7 6 4 10 3 56 56%

% 100% 80% 80% 70% 60% 40% 100% 30% 56%

Emilien Twagirayezu, fms
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7. LEITURA
DOS RESULTADOS

O objetivo desta pesquisa foi 
analisar as declarações de missão 
das instituições de ensino superior 
maristas em todo o mundo, o pri
meiro estudo até onde se sabe. Os 
resultados indicam que as institui
ções maristas de educação supe
rior reconhecem os três propósitos 
tradicionais de uma universidade: 
ensino, pesquisa e serviço à so
ciedade. Indicam também que as 
instituições incluem princípios edu
cativos maristas em suas missões 
declaradas: pedagogia mariana, 
pedagogia do amor, formação inte
gral, espírito de família, pedagogia 
da presença, simplicidade, amor 
ao trabalho e inovação.

Os dados da primeira questão de 
pesquisa mostram que o ensino foi 
mencionado por todas as 10 (100%) 
universidades. Esse resultado coin
cide com as observações de auto
res anteriores, no sentido de que o 
ensino é um dos principais compo
nentes da missão das universida
des (Scott, 2006). Na mesma linha 
de argumentação, o NMIHE (2010) 
afirma que a educação superior 
marista é chamada a seguir a Cristo 
Mestre no estilo de Maria Educado
ra. Encontramos várias afirmações 
associadas ao ensino. Entre eles: 
“excelência no ensino” (PUCPR) e 
“formação de profissionais a servi
ço da sociedade” (UMQ).

Sobre a mesma questão de pes
quisa, os resultados revelam clara
mente que as instituições maristas 

de educação superior reconhecem 
a pesquisa como parte de sua mis
são. Algumas evidências dos temas 
de pesquisa incluem “gerar experi
ências de aprendizagem, pesqui
sa e extensão” (UMG), “contribuir 
para a divulgação do conhecimen
to científico, tecnológico e huma- 
nístico” (UMQ). Esses resultados 
concordam com outros estudio
sos (Kerr, 1964; Bihn, 2000; Scott, 
2006) que enfatizaram a pesquisa 
como a missão importante das uni
versidades. A importância da pes
quisa nas instituições de ensino 
superior maristas também foi enfa
tizada por NMIHE (2010) ao citar a 
Gravissimum Educationis (Concílio 
Vaticano II, 1965) para propor que o 
corpo docente das instituições de 
ensino superior maristas deveria se 
esforçar para melhorar cada vez 
mais as suas competência e situ
ar conteúdo, objetivos, métodos e 
resultados da investigação de cada 
disciplina acadêmica no contexto 
de uma visão coerente do mundo.

O estudo também revela que 
todas as instituições maristas de 
educação superior incluem em sua 
missão o terceiro propósito das 
universidades: servir à sociedade. 
Exemplos incluem expressões co
mo “formar profissionais a serviço 
da sociedade” (UMQ), “profissio
nais comprometidos com a vida e 
com o progresso da sociedade” 
(PUCPR). Esses resultados tam
bém são consistentes com a mis
são marista de educar os jovens 
para se tornarem bons cristãos e 
bons cidadãos (Constituições dos 
Irmãos Maristas, 1986).
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A segunda pergunta abordou os 
princípios educacionais maristas. 
Todos os princípios da educação 
marista foram detectados, embora 
em graus diferentes. A pedagogia 
mariana e a pedagogia do trabalho 
foram os princípios mais citados, 
enquanto a simplicidade e a ino
vação foram os princípios menos 
mencionados.

Os resultados revelam que a 
pedagogia mariana foi menciona
da por todos os 10 (100%). Esses 
resultados eram esperados por
que essas instituições levam o no
me de “Maristas”, portanto devem 
mostrar quem são por meio de su
as declarações de missão. O XIX 
Capítulo Geral do Instituto (1993) 
afirmava que “nossa Boa Mãe é 
aquela que nos inspira o modo de 
viver e de agir e, portanto, o modo 
de educar”. Os aspectos codifica
dos como pedagogia mariana nos 
falam de uma “visão cristã huma
nista, inspirada no carisma marista” 
(UMCH), e nos dizem que “somos 
uma comunidade educativa maris- 
ta” (UMG). Essas expressões es
tão de acordo com a proposição 
da NMIHE (2010) de que a atitude 
de Maria ao se dirigir à casa de Isa
bel para servi-la é um convite às 
instituições de educação superior 
marista a irem ao encontro daque
les que mais precisam delas. Essa 
abordagem pedagógica mariana 
se relaciona com o serviço à socie
dade, que foi discutido acima.

Os dados refletem que a peda
gogia do amor ao trabalho foi iden
tificada nas 10 instituições (100%).

De acordo com David (2015), exis
te em toda escola marista um valor 
explícito baseado em um trabalho 
vigoroso. David também acrescen
ta que a chave para o desenvolvi
mento de uma cultura de trabalho 
reside no modelo que os profes
sores contribuem pessoalmente. 
Algumas expressões que apare
cem e que codificamos como uma 
pedagogia do amor ao trabalho 
são: “compromisso com o serviço” 
(US-MARIST), e “devemos amar o 
trabalho que fazemos nas nossas 
várias áreas de responsabilidade” 
(MIUC). Essas expressões ecoam 
o documento do NMIHE (2010), no 
qual se afirma que, em uma institui
ção marista de educação superior, 
o amor ao trabalho deve inspirar 
inovação, minimizar todo diálogo 
competitivo e maximizar a colabo
ração, o compromisso, a determi
nação e a perseverança.

A pedagogia do amor é outra 
característica da educação supe
rior marista. Nos resultados que 
tratamos, isso foi mencionado por 
8 instituições maristas (80%). A 
pedagogia do amor se refletiu em 
expressões como “amar a Deus 
e ao próximo” (MIUC), e “desen
volver uma sociedade justa e fra
terna” (PUCRS). Isso se relaciona 
com o que Marcelino Champagnat 
recomendava a seus Irmãos: “para 
educar os jovens é preciso amá
-los e amá-los igualmente” (Furet, 
1989; Guia do professor, 1931).

O estudo constatou que a for
mação integral era frequente nas 
declarações de missão das institui
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ções. Foi codificado em 8 de cada 
10 universidades, ou seja, 80%. Es
sa é uma educação holística, onde 
os estudantes devem ser formados 
não apenas academicamente, mas 
também espiritualmente. Esse tipo 
de formação também foi referido 
como uma educação equilibrada. 
A declaração de missão da UMQ 
fornece um bom exemplo de bus
ca de uma educação equilibrada: 
“Desenvolver um modelo educa
cional que integre fé, cultura e vida. 
Buscar o equilíbrio entre os conhe
cimentos científicos, tecnológicos e 
humanísticos, bem como as habili
dades que facilitem a formação pa
ra a vida e o exercício da profissão, 
em prol da própria realização como 
ser humano”. Essas reflexões es
tão de acordo com NMIHE (2010), 
onde se afirma que a formação in
tegral é uma das marcas distintivas 
da abordagem educativa marista.

Os dados mostram que o espírito 
de família é um dos princípios edu- 
cactivos maristas que encontramos 
nas instituições. Esse aspecto apa
rece em 7 universidades (70%). Um 
exemplo de expressão associada 
a esse código é “simplicidade, am
biente familiar, presença prolonga
da entre os estudantes” (MARISTA). 
Esses resultados se alinham com o 
que Água da Rocha (2007) afirma: 
“como nossas primeiras comunida
des, somos inspirados pela casa de 
Nazaré (Jesus, José e Maria) para 
desenvolver aquelas atitudes que 
tornam o espírito de família uma 
realidade: amor e perdão , apoio e 
ajuda, esquecimento de si mesmo, 
abertura para os outros e alegria”.

Este espírito de família está enrai
zado no grande desejo e legado de 
São Marcelino de que nos relacio
nemos uns com os outros e com 
os jovens que nos foram confiados, 
como os membros de uma família 
amorosa o fariam intuitivamente. 
(Missão educativa marista, 1998).

O estudo revelou que a peda
gogia da presença é um princípio 
educativo marista. É citado por 6 
instituições (60%). Algumas ex
pressões que têm a ver com isso 
são, por exemplo: “uma presença 
prolongada entre os estudantes” 
(MARISTA), “favorecer a convi
vência social adequada” (UMG). 
Numerosos documentos maristas 
estão em sintonia com essas in- 
tuições. Por exemplo, em Missão 
Educativa Marista (1998) se afirma 
que “educamos, antes de tudo, 
fazendo-nos presentes aos jovens, 
mostrando que cuidamos deles 
pessoalmente”. As Constituições 
dos Irmãos Maristas (1986) nos di
zem: “Vamos ao encontro dos jo
vens onde quer que estejam”.

Os resultados mostram que a 
simplicidade foi mencionada por 
uma minoria das instituições, ape
nas 4 (40%). Um exemplo é “sim
plicidade, ambiente familiar, pre
sença prolongada com os alunos” 
(MARISTA). Isso é contrário ao que 
se esperava. Segundo a tradição 
marista, a simplicidade está entre 
os princípios educacionais maristas 
mais documentados. Por exem
plo, em Missão educativa marista 
(1998), afirma-se que “a simplici
dade de expressão, que procura
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evitar qualquer ostentação, orien
ta nossa maneira de responder às 
possibilidades e às demandas de 
nossos ambientes educacionais 
contemporâneos”. Portanto, era 
de se esperar que as instituições 
maristas incluíssem esse elemento 
em maior grau em suas declara
ções de missão.

Por fim, os dados indicam que o 
espírito prático e inovador foi o que 
menos aparece nas declarações 
de missão das instituições: apenas 
3 delas o citam (30%). Um exemplo 
é “dotado de capacidade de julga
mento e inovação” (UMQ). Devido 
à importância da inovação no en
sino superior de hoje, esses re
sultados não eram esperados. De 
acordo com NMIHE (2010), Guia do 
Professor (1931) e Missão Educati
va Marista (1998), Marcelino estava 
aberto a abordagens pedagógicas 
inovadoras, como a introdução do 
novo método de alfabetização ou o 
uso do canto coral e do esporte na 
educação.

8. IMPLICAÇÕES
PARA A GESTÃO

O estudo indica que, embora 
as instituições maristas de ensino 
superior identifiquem as três fun
ções aceitas da universidade em 
suas declarações de missão, elas 
incluem os princípios educacionais 
maristas em um grau mais modera
do. Isso tem implicações para pes
quisadores e gestores do ensino 
superior que trabalham nessas ins
tituições. A consideração da tríplice 

função da universidade e a imple
mentação dos princípios maristas 
permitem que as instituições se 
avaliem a partir de critérios identifi
cáveis. Isso pode levar a melhorias 
em seu funcionamento como ins
tituições de ensino superior, bem 
como a um aprimoramento de sua 
identidade e propósito maristas.

Esse estudo parece ser o primei
ro a examinar os princípios educa
tivos maristas usando declarações 
de missão. Examinamos a incorpo
ração dos propósitos educacionais 
maristas na educação superior. 
Isso pode ser útil para os respon
sáveis pelas instituições maristas e 
unidades administrativas maristas 
tendo em vista o planejamento de 
oficinas e outros tipos de formação 
em educação marista ou pedago
gia marista para seus membros 
do corpo docente. Isso poderia 
aumentar a compreensão dessas 
pessoas sobre a educação marista 
e, por sua vez, melhorar sua eficá
cia como educadores maristas.

Esta pesquisa mostrou que al
guns princípios educacionais ma- 
ristas se refletem fracamente nas 
declarações de missão das ins
tituições maristas. Estamos nos 
referindo à simplicidade (30%) e 
à inovação prática (40%). Talvez 
isso se deva à menor importância 
atribuída a esses elementos ou ao 
desconhecimento deles. A literatu
ra marista sugere, entretanto, que 
essas características deveriam ter 
um papel mais definidor nas ins
tituições maristas (NMIHE, 2010; 
Guia do professor, 1931; Missão 
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educativa marista, 1998). Isso pode 
sugerir a necessidade de uma me
lhor formação nesses elementos e 
também de sua inclusão nas decla
rações de missão.

Visto que as instituições maris- 
tas de ensino superior fazem pla
nejamento estratégico periódico, 
há oportunidade para repensar e 
reformular suas declarações de 
missão para dar mais ênfase às oi
to características apontadas pelo 
NMIHE como princípios educacio
nais para as instituições maristas 
de ensino superior. É necessário 
um envolvimento ativo e a colabo
ração entre os órgãos de governo 
dessas instituições e as autorida
des maristas na redação das de
clarações de missão. Isso permiti- 
ria uma melhor integração entre a 
missão da universidade e as priori
dades do estilo educativo marista.

9. CAMINHOS PARA
PESQUISAS FUTURAS

Este estudo de análise de con
teúdo deve ser visto como um pri
meiro passo para iniciativas mais 
amplas de pesquisa para avaliar 
as práticas de gestão estratégica 
na educação superior marista. Isso 
pode usar métodos qualitativos ou 
métodos quantitativos por meio de 
diferentes abordagens de coleta de 
dados, como questionários, entre

vistas e grupos focais. Uma série de 
estudos sobre as declarações de 
missão das universidades seriam 
úteis para moldar essas pesquisas, 
como Arias-Coello et al. (2018), Da- 
vies e Glaister (1996), Kosmutzky 
(2006) e Ozdem (2011). Atenção 
específica pode ser dada à inves
tigação do papel que várias partes 
interessadas desempenham no de
senvolvimento de declarações de 
missão, ou nas práticas de plane
jamento estratégico de forma mais 
geral. O estudo concluiu que os três 
aspectos tradicionais da missão da 
universidade estão bem incorpo
rados nas declarações de missão 
das instituições superiores maris- 
tas. Há, entretanto, a necessidade 
de pesquisar até que ponto a retó
rica dessas instituições é compatí
vel com o que acontece na prática. 
A pesquisa poderia ser conduzida, 
por exemplo, sobre o desempenho 
das instituições usando sistemas 
de classificação internacionais ou 
regionais para identificar as diferen
ças entre as instituições maristas de 
ensino superior e outras instituições 
de ensino superior. Estudos futuros 
podem investigar o papel do Institu
to dos Irmãos Maristas nas práticas 
de planejamento estratégico nas 
instituições superiores maristas. Por 
último, mas não menos importante, 
é possível pesquisar a influência do 
carisma marista sobre o tipo de li
derança exercida nas instituições 
superiores maristas.

Todas as referências citadas neste artigo podem ser obtidas mediante solicitação 
ao autor: twagiraemilien@gmail.com
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IRMÃO NESTOR:
PRECURSOR
DE UMA
ESPIRITUALIDADE
DO CORAÇÃO?

ARTIGOS

Angelo Ricordi

O Plano Estratégico da Adminis
tração Geral para a Animação, Lide
rança e Governo do Instituto Maris- 
ta 2017-2025, convida os Maristas 
de Champagnat a viver a missão e 
a fraternidade a partir de uma espi
ritualidade do coração. O Plano fala 
de uma espiritualidade renovada, 
integradora, mariana, adaptada aos 
nossos dias. Uma espiritualidade 
que nos permita aprofundar nossa 
experiência de Deus no encontro 
pessoal com ele e na vida cotidia
na. Uma espiritualidade inspirada no 
apelo do XXII Capítulo Geral: “Ser o 
rosto e as mãos de tua terna mise
ricórdia”.

Ao revisitarmos nossa tradição 
marista, nos damos conta de que a 
vivência dessa espiritualidade este
ve na experiência pessoal de Mar- 
celino Champagnat e da primeira 
comunidade fundadora dos Irmãos 
Maristas. Contudo, os tempos eram 
outros. Marcelino e os primeiros 
Irmãos viveram na época em que 
a mística estava sob suspeita, e o 
ideal de santidade era consolidado 
por meio da vivência ascética das 

virtudes. Com isso, não é possível 
afirmar que Marcelino e os primei
ros Irmãos não viveram uma experi
ência mística. Há indícios, apesar da 
tradição ascética, de personagens 
como os Irmãos Louis, Doroteu e 
Francisco que, reconhecidamente, 
eram portadores de uma profunda 
experiência de Deus em suas vidas.

Do ponto de vista doutrinal, a Cir
cular Espírito de Fé do Irmão Fran
cisco sintetiza, de maneira adequa
da, um ideal apostólico que nasce 
e se fundamenta de uma experiên
cia de Deus a partir do coração do 
ser humano: “Devemos procurá-lo, 
sobretudo dentro de nós mesmos, 
no fundo de nosso coração; pois 
é lá que Ele mora, no seu santuá
rio para receber nossa adoração e 
homenagem” (CIRCULAIRES, T.2, 
p. 82). Poderíamos afirmar, sem 
receio algum de anacronismo, que 
a preocupação do Irmão Francisco 
ao escrever sobre a espiritualidade 
é incutir nos Irmãos a necessidade 
do cultivo da interioridade como ex
periência profunda da revelação do 
amor de Deus por nós.
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Após a morte do Irmão Luís-Ma- 
ria (1879), os Irmãos reunidos em 
Capítulo (1880) vão eleger o Irmão 
Nestor como terceiro sucessor do 
padre Champagnat no governo do 
Instituto. Sobre esse fato, escreve 
Lanfrey (2015, p.293): “Em 1880, o 
Instituto está um tanto cansado da 
direção autoritária do Irmão Luís- 
-Maria, e não é de estranhar que o 
Capítulo Geral esteve à procura de 
um novo homem capaz de enfren
tar as dificuldades internas e exter
nas”. Na tradição marista a contri
buição do Irmão Nestor se deu so
bretudo na capacidade de esboçar 
um amplo programa de reforma da 
congregação frente às leis laicas, 
em que incluía mais elevado nível 
de formação intelectual dos Irmãos 
(CIRCULAIRES, T.6, p. 362-553). 
Entretanto, com exceção do Irmão 
Lanfrey (Cadernos Maristas, 2006), 
nada se escreveu sobre a contribui
ção doutrinária-espiritual do Irmão 
Nestor em suas circulares.

O objetivo deste pequeno en
saio é analisar, a partir da Circular 
sobre a Devoção ao Sagrado Co
ração de Jesus, de julho de 1881, 
a contribuição original e relevante 
do pensamento teológico e espiri
tual do Irmão Nestor e demonstrar 
como este pensamento estava à 
frente do seu tempo, de tal ma
neira, que continua ainda hoje, ter 
sentido e relevância, ao recomen
dar aos Irmãos a vivência da espiri
tualidade a partir de uma experiên
cia do coração.

1. BREVE CONTEXTO 
HISTÓRICO DA
CIRCULAR SOBRE O 
SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS (12/07/1881)

Em uma Circular de 1872, o Irmão 
Luís-Maria, ao comentar a morte 
do Irmão Jean-Baptiste, se queixa
va do fato de que a literatura espi
ritual do Instituto era de certa forma 
negligenciada por parte dos jovens 
Irmãos: “Um dia ou outro, esses te
souros de ensinamentos religiosos, 
esses princípios de perfeição e de 
salvação, estes segredos de zelo 
e santidade, serão explorados por 
nossos Irmãos, para a maior glória 
de Deus e o maior bem das almas” 
(Circular, n.104). Segundo Lanfrey 
(2015, p.253) a biografia do Irmão 
Jean-Baptiste escrita pelo Irmão 
Luís-Maria tem por objetivo “lembrar 
a grandeza de um homem já pouco 
conhecido e considerado superado 
pelas gerações mais jovens”.

Do ponto de vista eclesiológico, o 
final do século XIX marca um recru- 
descimento no diálogo entre Igreja 
e Estado. O Concílio Vaticano I, so
bretudo com a declaração do dog
ma da infalibilidade papal, aprofunda 
essa perda de poder temporal, de 
alguma forma compensada com a 
declaração dogmática: “No momen
to em que perde o poder temporal, 
o papado vê sua autoridade espiri
tual fortificada pelo Concílio” (BRES- 
SOLETTE, 2004, p.1824). É um mo
mento de desconfiança mútua entre 
Igreja e Estado, o que de alguma for
ma fortalece uma postura conserva
dora no contexto religioso. Parte do 
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governo do Irmão Luís Maria poderia 
ser lido nesta perspectiva.

Com a morte do Irmão Louis- 
-Marie, o contexto político em que 
o Irmão Nestor chega ao governo 
do Instituto Marista não é nada pro
missor para a Igreja e para as esco
las católicas da França. Depois de 
quase duas décadas do governo 
conservador de Luís Napoleão Bo- 
naparte (II Império)1, os republicanos 
retomam o poder em 1879. A Igre
ja pagará caro pela sua simpatia e 
apoio ao governo anterior: a política 
anticlerical levará a supressão das 
congregações em 1903 e culminará 
na lei da separação da Igreja e do 
Estado, em 1905.

São tempos difíceis para as Con
gregações religiosas, tempos difíceis 
também para a Santa Sé. É neste 
contexto de grande instabilidade, que 
os Irmãos reunidos por ocasião do 7°

Capítulo Geral do Instituto, decidem 
eleger o jovem Irmão Nestor, como 
terceiro sucessor do padre Cham- 
pagnat. Se sua eleição, de certa for
ma marca uma surpresa, suas circu
lares e a sua ação à frente do Insti
tuto demonstram que a escolha dos 
Irmãos Capitulares foi bem acertada.

Irmão Nestor escreveu apenas 09 
circulares. A grande maioria delas re
vela a preocupação constante com 
a rápida mutação do cenário legal 
do ensino primário na França. Seis 
de suas Circulares abordarão direta
mente esse tema. Entretanto, a Cir
cular de 12 de julho de 1881 sobre o 
Sagrado Coração de Jesus ressalta 
uma importância fundamental, não 
apenas por seu conteúdo, mas prin
cipalmente por nos revelar a maneira 
como o Irmão Nestor se destaca co
mo um profundo conhecedor da es
piritualidade cristã e um incentivador 
de sua vivência prática.

segue abaixo uma pequena tabela com as circulares e suas temáticas:
Número Data Tema
138 12/03/1880 Comunicação da eleição do Irmão Nestor
139 02/07/1880 A luta da escola católica na França*/ Carta ao papa Leão XIII
140 19/03/1881 A Instrução das crianças*/breve biografia do Ir. Francisco
141 05/06/1881 Sobre os Certificados/Diploma dos professores*
142 12/07/1881 Sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus
143 18/11/1881 Principais informações sobre o imposto Brisson (1880)*
144 01/03/1882 Plano de Estudos e Reforma de Ensino Primário dos Peque

nos Irmãos de Maria*
145 08/06/1882 Instrução sobre as leis da educação nas escolas munici

pais. Estratégia: ganhar tempo e resistência passiva*.
146 26/12/1882 Informe sobre a morte do Irmão Felicité. Convocatória do 

Capítulo Geral e aviso da viagem à Roma.

1 De 1852 a 1860 o regime político na França foi um regime autoritário que progressi
vamente vai evoluir para a política liberalista. Os republicanos por sua vez, culparão Na- 
poleão III por seu golpe de Estado em 1851 e ao mesmo tempo seu clericalismo até 1860.
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2. BREVE CONTEXTO 
TEOLÓGICO
DA FRANÇA NO FINAL 
DO SÉCULO XIX

Ao escrever a circular sobre a de
voção ao Sagrado Coração de Je
sus, o Irmão Nestor diz: “Com o ob
jetivo de fortalecer em nós essa pre
ciosa devoção, faço para vocês hoje, 
meus caríssimos Irmãos, a análise 
de um discurso excelente que ouvi o 
ano passado... Um eminente prega
dor...” (CIRCULAIRES, T.6, p.334). In
felizmente, só podemos trabalhar na 
conjectura de que poderia ser o pa
dre George Longhaye, jesuíta e profí
cuo escritor de temas relacionados à 
religião, e citado no corpo da circular. 
De qualquer forma, a pregação ouvi
da pelo Irmão Nestor se insere den
tro de uma mudança significativa pe
la qual passava a teologia na França.

No livro Une histoire du sentiment 
religieux au XIXe siècle, Guillaume 
Cuchet defende a tese de que há 
uma revolução teológica esquecida 
no final do século XIX na França: tra
ta-se da compreensão da passagem 
do pequeno para o grande número 
de eleitos (no sentido de salvos) en
tre os católicos. Essa compreensão, 
segundo o teólogo Jean Delumeau 
ajudou a superar uma pastoral do 
medo, para uma pregação mais oti
mista da redenção e salvação cristã. 
(CUCHET, 2020, p.187).

Outro elemento a ser destacado 
é a influência de Santo Afonso de 
Ligori no desenvolvimento de uma 
teologia moral que vai influenciar os 
primeiros maristas, de modo mais 
explícito, o padre Colin que lenta
mente vai se distanciar da teologia 
moral de aspecto mais rigorista en
sinada no Seminário Maior de Lyon 
pelo padre Choleton. O padre Ber- 
nard Bourtot marca essa passagem 
a partir do ano de 1841, quando o 
padre Colin confiará a pregação de 
vários retiros aos jovens Irmãos ao 
padre Barthélemy Epalle, que ti
nha uma compreensão teológica 
e moral muito mais fundamentada 
na noção da misericórdia de Deus 
(BOURTOT, 1999).

Essa mudança na teologia moral 
e na pregação dos novos padres na 
França vai contribuir para a aber
tura às diversas devoções particu
lares que favorecem a compreen
são e a experiência da bondade de 
Deus, como o rosário, a via sacra, 
a comunhão frequente e a devo
ção ao Sagrado Coração de Jesus 
(CUCHET, 2020, p.203). Tudo isso 
contribuiu para a evolução da ima
gem de Deus que durante muito 
tempo oscilou, ora na aplicação 
da sua justiça, ora na compreen
são da sua bondade. Com Teresa 
de Lisieux, definitivamente temos a 
vitória do aspecto da bondade de 
Deus2.

2 Cf. Gerard Cholvy: Du dieu terrible au dieu d’amour : une évolution dans la sensibi- 
lité religieuse au XIX. In. Transmettre la foi: XVI -XX siècle, t.I: Pastorale et prédication en 
France, Paris, CTHS, 1984.
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Por fim, gostaria de sublinhar 
outro elemento de grande impor
tância histórica no contexto religio
so da França no final do século XIX 
que foi o retorno de uma literatura 
sulpiciana de livros de piedade, so
bretudo a partir dos anos de 1850. 
Essa literatura teve seu pico de pro
dução depois de 1850, coincidindo 
com o segundo Império. No ano de 
1861, de todos os livros produzidos 
na França, os livros religiosos che
garam a 17,7% de toda produção. 
Para se ter uma ideia, um relatório 
de 2003 do Programa das Nações 
Unidas de Desenvolvimento, apre
senta uma cifra parecida em tor
no de 18% de livros produzidos no 
mercado religioso árabe (CUCHET, 
2020, p.297). Esses dados nos aju
dam entender o ambiente propício, 
inclusive para uma reflexão sobre 
a produção da literatura marista no 
governo do Irmão Francisco e Luís 
Maria.

Esse crescimento editorial, alia
do ao governo conservador de Na- 
poleão III, se dá pelo fato do desen
volvimento de uma literatura mar
cada pelo retorno da devotio. Esse 
movimento destina-se, sobretudo 
àqueles fiéis que querem ir além do 
simples cumprimento de suas obri
gações religiosas. Embora, analisa
do do ponto de vista religioso, mar
ca uma importante mudança numa 
crescente interiorização do âmbito 
da fé que caminha da esfera pública 
para a prática privada. Tem influên
cia importante neste movimento, o 
retorno da espiritualidade sulpicia- 
na, que se manifesta menos severa, 
e mais sentimental e mística que o 

rigorismo vivido até então na teolo
gia francesa. É significativo, o retor
no da palavra mística, que parece 
perder as conotações pejorativas 
do período marcado pelo seu declí
nio (CUCHET, 2020, p.306-307).

Todos esses elementos, so
mados ao declínio da imagem do 
Deus da justiça para a insistência na 
pessoa de Jesus, na exaltação da 
Virgem (dogma da Imaculada Con
ceição) influenciam a convicção da 
maioria dos católicos que testemu
nham a magnitude dessa mudança. 
De tal forma, que também marcará, 
ainda que forma discreta o magisté
rio marista, por meio da escrita des
sa singular circular do Irmão Nestor 
sobre o Sagrado Coração de Jesus.

3. ASPECTOS TEOLÓGICOS
DA DEVOÇÃO
AO SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS NA FRANÇA 
E NA IGREJA

O contexto teológico em que se 
desenvolve a devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus está diretamen
te ligado à crise pela qual passou 
a França no século XVII. O teólogo 
João Batista Libânio contextualiza 
esse cenário como de profunda cri
se do ponto de vista da sensibilida
de religiosa.

Os jansenistas contrapunham a 
grandeza e a justiça divina diante 
da miséria e fraqueza humana. A 
criatura humana, ferida pelo peca
do original, era indigna de comun
gar, de aproximar-se do Sacramen
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to da Eucaristia (SCHNEIDER, 2000, 
p. 17). Curiosamente, foi quando o 
jansenismo proclamava seus rigo
res da justiça divina que surge a de
voção ao Coração de Jesus como 
um antídoto para suscitar nos fiéis 
um apelo à misericórdia de Deus 
(FALCADE, 2010, p.10). Assim nos 
recorda Susin:

“Diante dos exageros do jansenismo, o devoto 

do Coração de Jesus é convidado a uma ascese 

moderada, a se centrar decididamente no amor 

e na misericórdia infinita do Coração de Cristo. 

O sofrimento e a ascese se integram no amor, 

e a resposta de amor vem precedida de uma 

abundância imensa de amor por parte do coração 

de Deus. A comunhão frequente rompe as 

obsessões jansenistas, as nove primeiras sextas- 

feiras do mês revelam que a salvação está mais na 

união com Cristo do que no esforço da ascese e 

tornam mais confiante a salvação por iniciativa do 

amor de Deus. A centralidade do amor de Cristo 

pela humanidade faz respirar um clima positivo 

a respeito da condição humana, objeto de tanto 
amor. É um humanismo (SUSIN, 1996, p.11-12).

A decisão da Santa Sé, em 1765, 
de autorizar a celebração da festa 
do Sagrado Coração de Jesus, de
ve ser vista como o primeiro sinal 
de reconhecimento oficial de uma 
religião sensível tão amplamente 
ligada ao movimento missionário 
do século XVIII. O amor de Cristo 
transforma-se em uma mensagem 
de esperança (CHÂTELLIER, 1993, 
p.251-252).

Segundo Libânio (1989) a devo
ção moderna ao Sagrado coração 
está ligada diretamente às influên
cias da espiritualidade berulliana 
com a devoção ao Verbo Encar

nado e ao humanismo devoto de 
São Francisco de Sales no quais os 
temas da bondade, a maravilha da 
criação retomavam, de certa forma, 
traços do franciscanismo em uma 
linguagem mais acessível ao povo.

As bases teológicas da moderna 
devoção ao Coração de Jesus as 
encontramos, sobretudo, em João 
Eudes (1601-1680) e Margaria Maria 
Alacoque (1648-1690)

3.1. João Eudes

João Eudes, nascido na Nor- 
mandia em 1601, viveu alguns anos 
em Paris. Ingressou no Oratório em 
1623 e foi ordenado sacerdote em 
1625. Deixou o Oratório em 1643 
para fundar o seminário de Caen 
e a Congregação de Jesus e Ma
ria (Eudistas). Foi responsável por 
fundamentar primeiramente a de
voção ao coração de Maria (1648) 
e, posteriormente, ao coração de 
Jesus (1672). Morreu em 1680. Foi 
considerado pai de muitas congre
gações e doutor e apóstolo do culto 
litúrgico aos Corações de Jesus e 
Maria, segundo o Papa Pio XI (DE- 
VILLE, 2003, p.392).

As bases da devoção aos Sa
grados Corações de Jesus e Maria 
na teologia de São João Eudes, as 
encontramos na escola da espiritu
alidade berulliana. A teologia de Eu- 
des é marcada pelo cristocentrismo 
místico de Bérrulle e de Condren e, 
ao mesmo tempo, pela devoção de 
São Francisco de Sales. Uma ca
racterística que o difere da devoção 
de Santa Margarida Maria Alacoque
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(1648-1690) é o binômio Coração 
de Jesus- Coração de Maria, que 
se insere perfeitamente na escola 
berulliana:

“Oh, Coração de Jesus vivente em Maria e por 

Maria! Oh, Coração de Maria vivente em Jesus e 

por Jesus!”. Olier (outro representante da escola 

berulliana) chamará “o interior de Maria e o 

interior de Jesus”. Eudes, por sua vez, traduzirá 

essa realidade pela palavra Coração (DEVILLE, 

1987, p. 94).

João Eudes insistirá, portanto, 
na unidade do Coração de Jesus e 
de Maria, assim como Olier pedirá 
aos seus discípulos para invocar a 
“Jesus vivente em Maria”. A gran
de originalidade de Eudes foi de 
cristalizar sua oração e a oração 
popular ao Coração de Jesus e de 
Maria, utilizando uma palavra e um 
signo apto a despertar o amor dos 
cristãos e a contemplação do amor 
de Jesus e Maria (DEVILLE, 1987, 
p.96). Perceberemos essa mesma 
unidade nas expressões utilizadas 
pelo padre Champagnat, sobretudo 
como conclusão de sua correspon
dência aos Irmãos. Lanfrey (2001) 
não exclui a possibilidade da influ
ência de Eudes na temática dos Sa
grados Corações de Jesus e Maria 
em Champagnat, mas prefere ligar 
mais diretamente com Pierre-Jo- 
seph de Clorivière (1735-1820) que, 
durante a Revolução, funda as So
ciedades dos Sagrados Corações 
de Jesus e de Maria.

Particularmente, sou da opinião 
de que a influência dos Sagrados 
Corações de Jesus e Maria, em 
Champagnat esteja mais ligada à 
escola berulliana de espiritualida
de, que chega até Champagnat e 
os primeiros maristas por meio dos 
Sulpicianos. Todavia, essa hipótese 
carece de fundamentação mais de
talhada. Curiosamente, a Regra de 
1837 traz no apêndice de suas ora
ções uma prece de clara influência 
do Oratório:

“Ó Jesus, vivente no seio de Maria, vinde e vivei 

em vossos servos. Dai-nos vosso espírito de 

santidade. Dai-nos a vossa força. Levai-nos pelos 

caminhos da perfeição e na prática das vossas 

virtudes...” (REGRAS DE 1837)3.

3 Oração rezada pelos Irmãos todos os dias até a reforma litúrgica do Vaticano II, 
quando se adotou a “Liturgia das Horas”.

A inclusão dessa oração por 
Marcelino Champagnat é um forte 
indício de que a temática não era 
desconhecida do fundador e dos 
primeiros Irmãos. A questão é sa
ber se ficou restrita à Olier, ou se 
avança na perspectiva de uma influ
ência de São João Eudes.

3.2. Margaria Maria
Alacoque (1648-1690)

A Circular sobre a devoção do 
Sagrado Coração de Jesus do Ir
mão Nestor faz menção clara à 
Santa Margarida Maria Alacoque 
e à revelação por ela recebida no 
convento de Paray-le-Monial. Por 
isso, apresentaremos brevemen
te alguns traços biográficos dessa 
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personagem, bem como o acento 
próprio da devoção por ela come
çada.

Margarida nasceu em 1647 em 
Verosvres, na Borgonha (França). 
Em 1671, aos vinte e quatro anos, 
revestiu o hábito das Irmãs da Visi
tação. Das revelações místicas que 
teve em Paray-le-Monial originou
-se a moderna devoção ao Co
ração de Jesus. Seu confessor, o 
padre jesuíta Claudio de la Colom- 
bière, contribuiu para a propagação 
desta devoção.

Com Margarida Maria Alacoque, 
a meditação trinitária vai se des
dobrar em favor do amor de Jesus 
pelos homens, em especial a ideia 
de um amor desconhecido e des
prezado, que pede um ato de repa
ração ao fiel que a ele se aproxima. 
A manifestação de Jesus é um ele
mento essencial desta espiritualida
de:

“Eis o coração que tanto amou os homens, 

que nada poupou até esgotar-se e consumir-se 

para lhes testemunhar seu amor, 

e por reconhecimento não recebe da maior parte 

deles senão ingratidões”.

Apoiada em seu confessor, Margarida difunde 

a imagem do Coração de Jesus e pede aos fiéis 

horas santas de reparação e a consagração 

das pessoas ao coração de Jesus 

(CARRAUD, 2004, p.460).

Aos poucos a festa, que era ce
lebrada apenas nas dioceses fran
cesas, foi estendida a todo o mundo 
católico, em 1856, por decreto do 
Papa Pio IX. No Instituto Marista es
sa devoção terá uma boa recepção 
por parte dos Superiores Gerais. 
Cinco anos antes, em 1851, o Irmão 
Francisco consagrou o Instituto ao 
Sagrado Coração de Jesus e ao 
Imaculado Coração de Maria, em 
agradecimento ao reconhecimento 
legal. Em 01 de julho de 1859, escre
veu uma circular sobre a devoção 
ao Sagrado Coração de Jesus. Em 
mais três ocasiões, o Instituto será 
consagrado ao Sagrado Coração: 
em 15 de agosto de 1873, por oca
sião do fechamento do VI Capítulo 
Geral; em 29 de junho de 1883 e em 
29 de junho de 1889.

4. ANÁLISE DA
CIRCULAR SOBRE 
A DEVOÇÃO AO 
SAGRADO CORAÇÃO 
DE JESUS4

4 Para uma melhor compreensão sobre o contexto da devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus nas origens do Instituto Marista recomendamos a leitura do artigo do Irmão 
Lanfrey: A confraria dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, em La Valla (1822-1858), 
publicado no site do Instituto, na seção História Marista: http://old.champagnat.org/510. 
php?a=6a&id=4717

A circular sobre a devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus do Ir
mão Nestor se insere na tradição 
própria das circulares do Instituto 
Marista que, até o final do século 
XIX, eram bastante pragmáticas, 
uma vez que se tratava da comu
nicação oficial do Instituto com to
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dos os Irmãos. Por isso, podería- 
mos afirmar que são híbridas na 
sua composição, trazem avisos e 
comunicações oficiais, bem como 
parte do magistério espiritual dos 
Superiores gerais para todo o Ins
tituto. Essa tradição foi inaugurada 
com o fundador, Marcelino Cham- 
pagnat, que utilizava as circulares 
para avisos práticos, sem deixar de 
trazer sínteses importantes sobre a 
espiritualidade e a missão marista. 
É também o meio oficial de comuni
car o falecimento dos Irmãos, e de 
alguns mais relevantes, sua primei
ra biografia.

4.1. Prólogo

O texto desta circular começa 
com uma apreciação sobre a rele
vância da devoção ao Sagrado Co
ração de Jesus. Não podemos es
quecer, o prestígio constante desta 
devoção em toda a França e poste
riormente fora dela. Em seu prólo
go, o Irmão Nestor faz uma distin
ção importante:

“De todas as devoções que a Igreja nos propõe, 

a que se refere ao Sagrado Coração de Nosso 

Senhor é seguramente a mais excelente, a mais 

eficaz e a mais consoladora. Ela é a mais excelente 

porque tem pessoalmente Nosso Senhor Jesus 

Cristo por objeto” (CIRCULAIRES, T. 6, p.333).

É notável o cristocentrismo des
sa circular. O objeto sublime da de
voção é a própria pessoa de Jesus 
Cristo. Mais adiante, o Irmão Nestor 
vai insistir na reflexão sobre a natu
reza da devoção. Ao trazer as prin
cipais promessas de Cristo à Santa 
Margarida Maria Alacoque, Irmão

Nestor centra sua reflexão direta
mente na mensagem salvífica desta 
revelação:

Eu lhes darei, disse ele, todas as graças 

necessárias a seu estado; implantarei a paz em 

suas famílias; eu os consolarei em todas as suas 

preces; serei seu refúgio seguro durante a vida 

e sobretudo na morte; derramarei abundantes 

bênçãos sobre todos os seus empreendimentos; 

os pecadores encontrarão em meu coração a 

fonte e o oceano infinito da misericórdia; as almas 

tíbias tornar-se-ão fervorosas; as almas fervorosas 

atingirão logo uma grande perfeição; abençoarei as 

casas em que a imagem de meu Sagrado Coração 

for exposta e honrada; darei aos sacerdotes o 

talento de tocar os corações mais empedernidos; 

as pessoas que propagarem esta devoção terão 

o nome escrito em meu Coração e ele nunca será 

apagado (idem, p.333-334).

O objetivo é claro, fortalecer nos Ir
mãos essa importante devoção, que 
na opinião do Irmão Nestor é uma 
necessidade clara para o momento 
em que o Instituto está passando, 
no sentido de fortalecer nos Irmãos 
a piedade e o zelo para sua missão. 
Contudo, não se trata de apenas ofe
recer aspectos devocionais, mas de 
refletir profundamente sobre o exer
cício da própria devoção como forma 
de crescimento espiritual. Por isso, 
ele vai insistir na diferenciação desta 
devoção em relação às demais, e su
blinhar a oportuna centralidade desta 
prática que tem o próprio Cristo por 
objeto e finalidade:

Ser devoto do Sagrado Coração de Jesus não é 

ir habitualmente até Deus pelo que Deus é nele 

mesmo, mas pelo reflexo de Deus no homem, 

no que o homem tem de mais surpreendente e 

de mais amável, que é seu coração? Não seria 

Angelo Ricordi 41



39 fms CadernosMARISTAS

encontrar Deus num coração semelhante ao 

nosso, irmão do nosso, que, exceto o pecado, 

experimentou todas as condições do nosso e a 

respeito do qual o conhecimento que temos do 

nosso coração nos permite ler como num livro 

aberto? (idem, p.335).

Há um humanismo devoto ao 
reconhecer a centralidade da en
carnação como meio eficaz e pri
vilegiado de acesso ao coração de 
Cristo. Mas, há uma profunda rela
ção de interioridade, ao estabelecer 
o nosso próprio coração como lu
gar privilegiado de acesso ao Cora
ção de Cristo. Estaríamos aqui nas 
bases de uma espiritualidade do 
coração?

A Circular faz menção a uma das 
grandes críticas jansenistas em re
lação a essa devoção, não se tra
ta de separar o órgão de Cristo em 
detrimento da totalidade de Nosso 
Senhor:

Ao fixarmos nosso pensamento, nossa intenção, 

nossa homenagem no Sagrado Coração, nós 

não o separamos da indivisível humanidade de 

Jesus Cristo... Assim, quando eu adoro o Sagrado 

Coração de Jesus Cristo, é Jesus Cristo inteiro 

que eu adoro, toda aquela humanidade imolada, 

tornada imortal, aquele Verbo que possui, sustenta 

e diviniza literalmente aquela humanidade no seu 

todo e em suas partes (CIRCULAIRES, T.6, p.335)

4.2. Sobre a natureza 
da devoção

Há uma importante distinção en
tre o objeto específico da devoção 
(o Coração de Jesus) e o objeto to
tal dessa devoção que é o próprio 
Verbo Encarnado. Dessa maneira, 

podemos dizer, que o Irmão Nes- 
tor recupera a clara conexão des
ta devoção com a escola berulliana 
de espiritualidade, que está na base 
dessa teologia. Mas, há uma corre
ção de natureza prática, que insiste 
no sensível e que carrega forte car
ga imagética para o grande público: 
a relação do coração perfurado de 
espinhos, como o símbolo de amor 
oferecido a todos homens que que
rem dele fazer essa experiência de 
familiaridade:

“...é que Deus, o Deus das ciências, quando 

ele decide falar e agir como homem, fala 

e age de acordo com o senso comum, 

seguindo o sentimento universal da humanidade” 

(idem, p.336).

E conclui esse raciocínio de uma 
forma clara, mas acessível a todos 
os Irmãos:

“Quando nós fazemos algum ato de devoção

ao Sagrado Coração, nós adoramos então

o Homem-Deus que nos ama: eis a última palavra 

da fórmula exata que resume tudo”(idem, p.337).

4.3. Uma interpretação 
criativa em relação 
à espiritualidade 
marista

Qual a relação desta devoção 
com a espiritualidade marista? A 
aproximação e a síntese oferecida 
pelo Irmão Nestor são bastante ori
ginais: a humildade. Conforme nos 
adverte Lanfrey (2020) em dois ar
tigos recentes sobre o Espírito do 
Instituto, o equivalente ao que hoje 
denominamos espiritualidade ma- 
rista, o aspecto que se sobressai da 
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natureza do Instituto já havia sido 
bem detalhado pela Circular Espírito 
de Fé, do Irmão Francisco:

“Com efeito, o espírito dos irmãos de Maria, seu 

caráter distintivo deve ser um espírito de humildade 

e de simplicidade, que os leva a exemplo da 

Santíssima Virgem, sua Mãe e modelo, a ter uma 

predileção particular pela vida escondida, pelos 

empregos humildes, pelos lugares e as escolas 

mais pobres, que os leva a fazer o bem por toda a 

parte e sempre sem barulho e sem ostentação, que 

os afeiçoe a um ensino modesto e restrito, porém, 

sólido e religioso (CIRCULAIRES, T.2, p.21).”

A síntese e o diálogo oferecidos 
pelo Irmão Nestor da devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus e o es
pírito do Instituto (espiritualidade) 
consistem na humildade. Assim afir
ma o Irmão Nestor:

“Mas que humildade é essa? É a própria humildade 

do Sagrado Coração de Jesus. Pesquisemos então 

em que o divino Mestre quer que ela consista”.

A grande novidade na aborda
gem ao tema da humildade, é a su
peração do seu entendimento ape
nas como virtude sólida, para uma 
visão mística desta espiritualidade:

“Um amor superior, que domina e absorve 

tudo o que pode ter semelhança com o amor a si 

mesmo. Jesus ama e se entrega.

Isso é a humildade em sua verdadeira 

profundidade” (CIRCULAIRES, T.6, p.337).

4.4. O amor como fonte 
da ação apostólica

A originalidade do Irmão Nestor 
está em apresentar o exercício as
cético, ou o caminho purgativo da 

espiritualidade, como um verdadei
ro exercício de amor:

Ama-se e se entrega; ama-se e se sacrifica: aí está 

a verdadeira humildade, a lição total do Sagrado 

Coração de Jesus. Será que ela não combina com 

nossa vocação toda tecida de dedicação? Não 

tínhamos razão ao dizermos que a humildade 

compreendida e praticada de acordo com os 

ensinamentos de Jesus Cristo é a virtude própria 

do religioso, e de modo particular, do religioso 

educador? (idem, p.338)

Integrar essa espiritualidade afe
tiva com o ofício, por vezes, árido 
do religioso educador, com uma fi
nalidade claramente apostólica, pa
rece ser o objetivo do Irmão Nestor:

“Por onde passava, fazia o bem. Seu coração 

se consumia, se escorria gota a gota numa 

inesgotável generosidade”. E, servindo-se dos 

textos bíblicos para fundamentar sua reflexão: 

“Estou entre vocês como aquele que serve”, dizia 

Jesus a seus apóstolos (Lc 22, 27). “Meu alimento 

é fazer a vontade de meu Pai” (Jo 4, 34). “Eu não 

busco minha glória, mas a glória do Pai que me 

enviou” (Jo 8, 50).

Utilizando de uma riquíssima psi
cologia, sustenta que a vida cristã, 
mas sobretudo a vida religiosa, não 
se fundamenta num desapego es- 
toico, mas antes, em vista de um 
amor maior, ao final, todo sacrifício, 
toda ascese, todo sofrimento e en
trega terá por seu objeto último: o 
amor do próprio Cristo. E mais uma 
vez, o Irmão Nestor é pedagógico 
no alcance dos seus ensinamentos: 
ao convidar os Irmãos a estudarem 
o coração de Cristo, estabelece o 
vínculo e a relação do verdadeiro 
apostolado:
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É seu Pai que ele ama em seus apóstolos, é seu 

Pai que ele ama em seu país ingrato; é seu Pai 

que ele ama nas almas; é seu Pai que ele ama em 

nós. Essa é a razão pela qual ele se entrega, pela 
qual ele ama até abnegar-se, até sangrar. É assim 

também que devemos agir. Amemos a Deus em 

nossa família e em nossa Congregação, 

amemos a Deus em nosso país; amemos a 

Deus em cada um de nossos Irmãos, 

em cada um de nossos alunos; amemos a 

Deus nos pobres e nos ignorantes;

amemos a Deus em tudo o que vem dele.

Só desse modo, amaremos a tudo isso mais do que 

a nós mesmos; desse modo seremos dedicados, 

isto é humildes; saberemos nos entregar, mas só 

nos entregaremos ao único objeto que é digno 

dessa entrega. Essa é a humildade verdadeira.

Nós só a aprenderemos na escola do Sagrado 

Coração de Jesus (idem, p. 339-340).

Não há um estudo concreto da 
influência de Francisco de Sales na 
formação do Irmão Nestor, todavia 
sabemos que os livros da espirituali
dade salesiana eram recomendados 
desde o tempo do fundador. Portan
to, não é fora de propósito afirmar 
que o Irmão Nestor, tenha feito uma 
síntese importante dessa espirituali
dade onde Deus é vivido a partir do 
coração. Para Francisco de Sales, o 
eixo da vida espiritual está no cora
ção do homem e na sua capacidade 
de responder a esse amor, que o 
torna participante do amor de Deus. 
A perfeição está em tudo fazer por 
amor (LONGCHAMP, 2004, p.1588).

4.5. A originalidade do 
pensamento espiritual 
do Irmão Nestor

Toda a argumentação desenvol
vida na circular sobre a Devoção ao

Sagrado Coração de Jesus tem o 
seu ápice na práxis e na vivência da 
espiritualidade cristã. Num tempo 
que em que a vivência das sólidas 
virtudes era sinônimo de espiritua
lidade, o Irmão Nestor vai além, ao 
demonstrar duas maneiras singula
res de viver a religião. A primeira fo
cada na busca da própria salvação:

Há de fato dois modos de entender o cristianismo.

Há almas que, em toda a sua prática habitual, 

considerando Deus sobretudo como um Mestre, 

ficam atentas a seus direitos, caminham na senda 

da justiça, ficam compenetradas em seus medos.

Essas almas não ultrapassam sequer, 

em suas decisões íntimas, 

a ideia rígida do dever.

Todas as preocupações delas, todas as suas 

ambições sobrenaturais se resumem e se encerram 

por assim dizer numa palavra: a Salvação.
Como agir para me salvar? É esse, mas num 

sentido estreito e medroso, o questionamento 

do jovem do Evangelho: “Que boa obra 

devo fazer para obter a vida eterna?

(Mt 19, 16)” (CIRCULAIRES, T.6, p.340)

Em sua reflexão, o Irmão Nes- 
tor está na vanguarda de um cris
tianismo vivido como misericórdia 
e compaixão. Uma religião que su
pera a máxima do dever, para fazer 
a experiência da benevolência de 
Deus. Esse é o grande desafio pro
posto pelo Evangelho, seja no relato 
do jovem que pergunta sobre o que 
fazer para obter a vida eterna, seja 
no relato da parábola do Pai Miseri
cordioso (Lc 15, 11-32). Na visão do 
teólogo Pagola essa é a verdadeira 
tragédia da parábola. De uma espé
cie de cristãos que nunca abando
naram à Igreja ou a religião, sabem 
cumprir os mandamentos, contudo 
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não sabem amar (PAGOLA, 2012, 
p.261). Sobre esse tipo de religião, 
afirma o Irmão Nestor:

“Trata-se de uma religião sem entusiasmo 

e sem ardor, uma vida sobrenatural forçada 

e ansiosa, um gênero de viagem árduo, sempre à 

beira de abismos, numa situação sem o sol 

da alegria” (idem, p.341).

A segunda forma de viver o cris
tianismo é baseada na graça, no 
acolhimento da gratuidade do dom 
de Deus. Há um apelo para a cen- 
tralidade do encontro com Cristo, 
entendido como sol de justiça que 
ilumina a nossa vida e nos propor
ciona a alegria:

“Eis aqui o Coração que tanto amou os homens”, 

o que acontece então? Tudo continua e, ao mesmo 

tempo, tudo muda. A Sabedoria inicial subsiste 

inteira. Deus não é menos Soberano, sua justiça 

menos exata, sua cólera menos temível, 

o senso do dever permanece íntegro; a salvação 

continuará sendo a questão principal. Entretanto, 

tudo toma outro rumo, tudo sorri, tudo se ilumina, 

tudo se aquece sob o raio do céu. Por que será? 
Ah! É que o amor fez sua aparição no mundo; o 

amor de Deus se manifestou num coração 

de homem, a amizade, a amizade fraterna 

de um Deus que não é perseguidor, diria até nos 

querendo ganhar com suas iniciativas 

e nos implorando para voltar, sim, implorando 

ao mesmo tempo que essa amizade exige com 

plenos direitos e rigor de justiça. O Mestre fala 

sempre do alto de seu Sinai e no meio dos raios 

do trovão: “Você me adorará e servirá só a mim” 

(Lc 4, 8). Mas, como amigo que é, me confidencia 

ao ouvido: “Meu filho, dê-me seu coração 

(Pro 23, 26)” (CIRCULAIRES, T.6, p.341-342).

O clímax da narrativa de toda a 
circular está na profunda interpre

tação que o Ir. Nestor faz da dou
trina revelada por Jesus à Santa 
Margarida Maria Alacoque: o pri
mado da manifestação do amor 
misericordioso de Deus aos ho
mens. Um amor que se materializa 
na devoção de um coração divino 
que palpita em uníssono com o co
ração do homem. Que tem como 
consequência a vivência do cristia
nismo não mais como dever, mas 
sob um ângulo novo da misericórdia 
de Deus. Irmão Nestor propõe, de 
forma profética, uma espiritualidade 
do coração, não baseada exclusi
vamente no dever, mas motivada 
pela descoberta do amor de Deus 
no mundo. Essa espiritualidade terá 
seu apogeu na França com a pe
quena via de Santa Teresinha do 
Menino Jesus:

“Jesus não nos pede grandes ações, 

mas somente o abandono e a gratidão... 

ele não tem necessidade de obras, mas somente 

de nosso amor”

(TERESA DE LISIEUX, 2011, p.305).

Outro aspecto importante do 
magistério do Irmão Nestor é a 
primazia da graça sobre a ação. 
De certa forma, suas intuições po
dem ser contempladas na Exorta
ção Apostólica Gaudete et Exultate 
do Papa Francisco que afirma que 
não somos justificados pelas nos
sas obras ou por nossos esforços 
no caminho da santidade, mas pela 
graça do Senhor que sempre toma 
a iniciativa. Que a amizade com Je
sus não deve ser comparada com 
o alcance de nossas obras, mas 
antes, como um dom, uma iniciati
va de amor. Que no meio de uma
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selva de preceitos e prescrições, 
existe uma espiritualidade que nos 
permite ver dois rostos: o do Pai e o 
do irmão. Não se trata mais de pre
ceitos, mas de contemplação do 
rosto do Pai em cada irmão, sobre
tudo nos mais frágeis (Cf. Gaudete 
et Exultate, n.61).

Quando o ser humano desco
bre essa nova perspectiva de viver 
o cristianismo, há uma transforma
ção profunda em sua vida, assim 
observa o Irmão Nestor no final da 
circular:

A partir desse momento, minha religião se 

purifica, minha vida sobrenatural se embeleza 

e se reanima; meu cristianismo se ergue e se 

amplia. Não há mais apenas uma relação de 

mando e de dependência entre mim e Deus. Não. 

Há um intercâmbio de procedimentos nobres, 

uma reciprocidade, uma rivalidade de sacrifícios, 

um intercâmbio de amizade delicada, abnegação 

contra abnegação, dedicação versus dedicação, 

amor por amor (CIRCULAIRES, T.6, p.342).

Essa mesma perspectiva nos é 
oferecida pelo Papa Francisco:

“Deixas que seu fogo inflame o teu coração? Se 

não permites que Jesus alimente nele o calor do 

amor e da ternura, não terás fogo e, assim, como 

poderás inflamar o coração dos outros com o teu 

testemunho e as tuas palavras?” (Gaudete, n.151).

Ao chegarmos ao fim deste en
saio, podemos observar a relevância 
desta Circular, infelizmente desco
nhecida do grande público marista. 
É possível perceber a originalidade 
e, ao mesmo tempo, simplicidade 
de uma espiritualidade profunda que 
nos é revelada pela interpretação 
que o Irmão Nestor faz da devo
ção ao Coração de Jesus. Estamos 
diante de um texto de vanguarda do 
ponto de vista da espiritualidade, e 
por que não, precursor da espiritua
lidade do coração? Ao final, a gran
de questão acerca da espiritualida
de do coração se resume, na visão 
do Irmão Nestor, a uma vida de inti
midade e amizade com Cristo:

“Apeguemo-nos, portanto, a Jesus na vida e na 

morte. Entreguemo-nos a esse amigo fiel, o único 

que pode cuidar de nós quando todos os demais 

falharem” (idem, p.343).
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UMA BOA SAÚDE, 
PREOCUPAÇÃO 
FUNDACIONAL 
DE MARCELINO 
CHAMPAGNAT

A grande, e posso dizer, a única condição que se requer 
para ser admitido em nossa casa é - a par da boa saúde - 

a boa vontade e o desejo sincero de agradar a Deus.
Carta de Marcelino Champagnat ao Sr. Pedro Aleixo Labrosse;

Ranchal, Rhône. 29/8/1831; Cartas, Carta 23, p. 66

ARTIGOS

Patricio Pino 
Medina, fms e Rede 
de Centros de 
Memória Marista 
da Região América

Na Rede de Centros de Memó
ria Marista da Região América Sul 
do Instituto, estamos organi-zados 
em diferentes grupos de trabalho 
para poder levar adiante, em co
laboração e sinergia, a tarefa que 
desejamos realizar no âmbito que 
nos é próprio. Um desses grupos 
de trabalho é a Pesquisa sobre o 
Patrimônio Marista1. Por causa da 
contingência atual, reunimo-nos 
virtualmente seis vezes em 2020, 
delineando os trabalhos de pesqui
sa em diferentes temáticas atuais 
que consideramos necessitarem 
de iluminação e fundamentação 
carismática, a partir da nossa ex
periência e da formação especí
fica. Um dos temas refere-se à 
saúde e às doenças em nossas 
origens congregacionais, que ofe
recemos agora ao Instituto neste 
artigo, para contribuir com uma lei
tura própria e proporcionar debate 

1 Atualmente, este grupo é formado por Paulo Quermes (da UMBRASIL e atual 
coordenador da Rede); Ângelo Ricordi, da Província Marista Brasil Centro Sul; 
Francisco Flores e Ir. Patrício Pino, ambos da Província Santa María de los Andes.

e diálogo fraterno sobre a realida
de que hoje nos afeta.

Perante a atual pandemia, que 
nos distancia, paralisa e entristece, 
perguntamo-nos, a partir do nosso 
ser marista: Marcelino e a comu
nidade fundadora viveram alguma 
situação semelhante que nos per
mita olhar e aprender com seu ca
minho carismático? Buscando com 
esse referencial, entre seus es-cri- 
tos e de sua época, encontramos 
experiências importantes que, em 
seu tempo, parecem corresponder 
com a pandemia e nos mostram o 
peso que a saúde e as doenças ti
veram no grupo inicial, sendo moti
vo de grande preocupação para a 
fundação da obra marista. Essa te
mática pode ser abordada de mui
tos ângulos e o que faremos é na 
perspectiva da sua incidência na 
vida dos Irmãos e das comunida
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des lo-cais. Perguntamo-nos co
mo era na França daquele tempo.

Destacamos, como dado inicial 
que, dos aproximadamente 473 
candidatos que chegaram a ser 
Irmãos no tempo de Marcelino2, 
53 deles morreram antes do Fun- 
dador3, com uma média de 22,1 
anos de idade. Isso é interessante 
e impactante e nos leva a aprofun
dar o tema, buscando dados mais 
precisos nos diversos escritos da 
época.

2 BRAMBILA, Aureliano. Lugares de Encuentro con Marcelino Champagnat. 
Personal ingresado en tiempos del Fundador. CEPAM 2005. Loma Bonita, 
Guadalajara, México. In 733001.doc e in 910001.doc, p. 44 e seguintes.

3 SESTER, Paul, Origines des Frères Maristes. Recueil des Écrits de St Marcellin 
Champagnat. 1789-1840. Tomo 3, p. 301-315. Original em AFM 135.6.

4 Este escrito está editado em OFM III, p. 301-314, Doc. 600, original, em AFM, 
RM 135.6.

Os primeiros dados que que
remos apresentar correspondem 
a um extrato do registro mortu- 
ário4, associado ao Cemitério de 
l’Hermitage, porém vão além des
se espaço pois os registros abar
cam os anos de 1825 a 1875. Este 
documento nos dá a conhecer as 
atas de falecimento de cada de
funto registrado, mas temos que 
advertir que, se há dados básicos 
que se repetem em cada registro, 
nem todos seguem a mesma or
dem e nem todos têm os dados 
básicos completos. Nesta análise, 
abordaremos desde o pri-meiro 
registro até o anterior à ata de 
falecimento de Marcelino Cham- 
pagnat, em 6 de junho de 1840. É 
importante destacar que este re
gistro foi iniciado por Marcelino no 

ano de 1827, dez anos depois da 
fundação e logo após a grave crise 
de 1825-1826, crise que ajudou o 
grupo fundador a tomar consciên- 
-cia mais clara da ação de Deus e 
de Maria sobre esta obra e a de
pendência que o projeto tinha com 
re-lação à Igreja e a sociedade.

Sobre a condição de gênero, 
estado de vida e idade das pessoas 
registradas há 69 pessoas relacio
nadas neste registro, antes de 6 
de junho de 1840. Duas são mulhe
res e 67, homens, 53 são Irmãos e 
deles faremos abaixo uma descri
ção mais precisa.

1. LEIGOS, LEIGAS
E PRESBÍTEROS
QUE APARECEM
NO REGISTRO 
MORTUÁRIO

Os 16 registros restantes cor
respondem a pessoas que não 
são membros já comprometidos 
com o nascente Instituto. Entre 
eles há um noviço, um postulante 
e um registro que é memória de 
um presbí-tero marista missionário 
que morreu em alto mar navegan
do para as missões da Oceania, o 
padre Bret; os outros 13 são leigos 
diversos.
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Deste último grupo de pesso
as, 2 são crianças de 5 e 6 anos, 
uma menina de 14 anos e um ho- 
-mem de 46 anos, todos parecem 
ser parentes de Marcelino, tanto 
por seus sobrenomes, como pelo 
lugar de nascimento. Há também 
7 pessoas já idosas para a época 
(58 a 80 anos). Algumas delas po- 
deriam ser dos que foram alojados 
pelos Irmãos com a ajuda da Sra. 
Fournas5. Por último, há também 

5 Em 1833, a Sra. Fournas, antes de morrer, fez doação ao Pe. Champagnat 
de sua propriedade de Grange Payre, além da ajuda financeira que lhe dava para 
atender os anciãos e órfãos que albergava em l’Hermitage (carta n.° 27). Morreu 
em Saint Chamond, no dia 3/1/1833, em seu domicílio na rua Garat. (P. SESTER y R. 
BORNE, Lettres 2, Repertoire, 1987, Roma, p. 223).

dois homens, de 20 e 40 anos, dos 
quais o registro não dá maiores 
dados sobre sua condição.

A seguir, colocamos o registro 
destas 16 pessoas, numa tabela, com 
os dados que o registro nos fornece; 
não incluímos seus nomes, nem de 
seus pais, que aparecem só em al
guns dos registros, nem o nome das 
testemunhas. Esses dados não são o 
foco do que buscamos.

O cruz (+) significa falecimento.
Três pontos (...) indicam ausência de dados no registro.
R. é a numeração que consta no registro de OFM III. DOC 600.

N. R. Data de fal. Nome Nascido em Falecimento Idade Cemitério
1 11 23/8/1829 Pierre Bonnevie Evian, Savoie l’Hermitage 20 l’Hermitage

2 22 16/12/1833 Jean-Pierre Cham-
-pagnat

Marlhes ... 46 l’Hermitage

3 23 29/03/1834 Jean Champagnat Marlhes ... 5 l’Hermitage

4 25 15/10/1833 Joseph Ducoin Izieux ... 40 l’Hermitage

5 26 3/12/1833 Jean Marnat Marlhes ... 80 l’Hermitage

6 28 0/7/1834 Claude Clapéron Izieux ... 80 l’Hermitage

7 33 21/1/1836 Jean Ronchard St. Chamond ... 58 l’Hermitage

8 34 1/1/1837 Pierre Robert Izieux ... 60 l’Hermitage

9 35 10/7/1835 Théodore Bernard 
Arnaud

... ... 60 l’Hermitage

10 42 9/12/1837 Marcelin
Cham-pagnat

Marlhes ... 6 l’Hermitage

11 52 18/3/1839 Antoine Perret Brezins, Isère ... 71 l’Hermitage

12 41 27/11/1837 Missa solene por 
Padre Bret

Faleceu em 
27/03/1837

Atlântico Santa Cruz 
- Valparaíso

13 29 2/7/1834 Marie Champagnat Marlhes ... 14 l’Hermitage

14 51 5/3/1839 Marie Chevalier St. Pierre- 
de-Bressieux, 
Isère

... 68 l’Hermitage
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N. R. Data de fal. Nome Nascido em Falecimento Idade Cemitério
15 8 24/5/1829 Gabriel Thomassot 

(novicio)
... l’Hermitage 19 l’Hermitage

16 32 25/2/1836 Louis Champallier 
(postulante)

St. Just-en-
-Doizieu

l’Hermitage 15 l’Hermitage

2. CONDIÇÕES DE
VIDA NAS ESCOLAS;
EVIDÊNCIAS
DO REGISTRO
MORTUÁRIO

Olhando o registro dos 53 Irmãos 
falecidos nos períodos indicados, 
podemos constatar o que segue na 
tabela. Se os separarmos por qua- 
driênios, teremos o seguinte:

ANOS FALECIDOS INGRESSOS6

1825 - 1828 6 40

1829 - 1832 12 66

1833 - 1836 5 122

1837 - 06/1840 30 206

Total de Irmãos 
falecidos

53

6 BRAMBILA, (2005), op. cit. p. 44 e seguintes.
7 “Ao construir a casa de l’Hermitage, como não achou lugar apropriado para 

colocar a enfermaria, construiu expressa-mente um pavilhão para os enfermos. “Não 
ficarei tranquilo - disse naquela ocasião - até que tenhamos quartos adequa-das 
para acolher os Irmãos que esgotaram suas forças e sua saúde trabalhando pela 
santificação das crianças. Não é justo que tenhamos atenções especiais com eles 
e façamos o possível para ajudá-los a recuperar a saúde que tão genero-samente 
sacrificaram para a glória de Deus e o bem do Instituto?” (FURET, Jean-Baptiste. 
VIDA DE S. MARCELINO JOSÉ BENTO CHAMPAGNAT. São Paulo: Loyola, 1999. Cap. 
XV, segunda parte, p. 403)

Se consideramos os candidatos 
que, segundo os diversos regis
tros, ingressaram nos mesmos 
pe-ríodos, parece ter uma relação 
entre o aumento de mortes no úl
timo quadriênio com o aumento 

crescen-te de ingressos que o Ins
tituto experimentou no último perí
odo. Sem dúvidas, ao constatar a 
média de idade dos falecidos, nos 
surpreende que seja somente de 
22,1 anos. Que fatores incidiriam 
mortes tão prematuras num con
texto em que a Congregação esta
va se expandindo? Há estatísticas 
correspondentes de grupos simila
res na França e na Europa desse 
período?

Se os separamos por idade, 
constatamos o seguinte:

IDADE FALECIDOS
14 — 19 23

20 — 25 16

26 — 31 9

34 — 39 1

40 — 45 1

A maior incidência é entre os 
mais jovens.
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Com respeito ao lugar de fale
cimento desses Irmãos, é notável 
que 35 morreram em l’Hermitage. 
Além de ser casa central e casa de 
formação, foi também enfermaria 
do Instituto8, construída inicialmente 
num pavilhão à parte, apropriado. 
Outros quatro correspondem a lu
gares onde havia escolas maristas; 
8 correspondem a lugares diversos, 
incluindo um hospital em Lyon, al
guns expressa-mente indicados 
como lugar da família do defunto e 
outros seis registros não têm dados 
do lugar. Da mesma forma, como 
lugar de enterro também figura 35 
vezes em l’Hermitage, sendo que 

o restante dos defuntos foram se
pultados em outra localidade, que 
nem sempre coincide com o lugar 
de morte. Só um registro não tem o 
lugar do enterro do Irmão.

Também aparece, na maioria, o 
lugar de nascimento do Irmão, nu
ma ampla dispersão: em 40 luga
res diferentes, porém sem desta
car nenhum: a frequência máxima 
é 3, em Saint Genest Malifaux. Há 
8 registros sem este dado.

A seguir apresentamos a tabela 
dos 53 registros, cujos dados es
tão em seus respectivos campos.

N. R. Data de 
falecimento

Irmão Nome civil Nascido 
em

Falecimento Ida Enterrado 
em

1 43 17/4/1838 Adjuteur Pierre
Tournassud

Charentay, 
Rhône

l’Hermitage 17 l’Hermitage

2 47 9/7/1838 Agathon Pierre
Fayas-son

St. Nizier, 
Loi-ra

l’Hermitage 18 l’Hermitage

3 18 12/5/1831 Ambroise Jean
Pessonnel

Pélussin l’Hermitage 24 l’Hermitage

4 20 18/4/1832 Anselme Etienne
Pou-jard

St. Jean la 
Bussière

l’Hermitage 30 l’Hermitage

5 31 5/7/1835 Anselme Jean Pierre 
Tonnerieux

Sorbier Annonay
Ardèche

29 Annonay

6 55 1839 Antonin Alexis
Boucher

Thiranges, 
Haute-Loire

... 23 Thiranges

7 64 6/8/1840 Aphraate Morgues 
Claude

St. Alban- 
-du-Rhône, 
Isère

l’Hermitage 20 l’Hermitage

8 19 19/11/1831 Augustin Benoit
Berthi-nier

St. Vicent 
de Rhin

St. Vicent 19 St. Vicent

9 30 11/9/1834 Barthé- 
lemi

Barthélemi
Champagnat

Marlhes l’Hermitage 18 l’Hermitage

10 66 1840 Bellin Servizet
Alexis

Cordéac, 
Isère

Cordéac 17 Cordéac

11 68 22/5/1840 Bérard Joseph 
Mas

Rauret,
Haute-Loire

l’Hermitage 25 l’Hermitage
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N. R. Data de Irmão Nome civil Nascido 
em

Falecimento Ida Enterrado 
em

12 4 8/7/1827 Bernardin Louis
Stanislas
Perronnet

... ... ... St. Paul en 
Jarret

13 16 5/5/1830 Bernardin Claude 
Defour

St. Jullien
Mollesabat sic

St. Jullien 24 St. Jullien

14 6 19/2/1828 Bruno Jean-Francois
Boule

... Ampuis 16 Ampuis

15 3 7/2/1827 Côme Pierre
Sabot

St. Sauveur 
en Rue

l’Hermitage 17 l’Hermitage

16 67 1840 Condé Gatel
Joseph

Coublevie, 
Isère

Coublevie 19 Coublevie

17 63 10/5/1840 Constant Joseph 
Rigolet

Coublevie, 
Isère

l’Hermitage 18 l’Hermitage

18 38 4/9/1837 Dorothé Jean Ville- 
longe

St. Genest 
Malifaux

l’Hermitage 27 l’Hermitage

19 14 22/3/1830 Dosithée Jean Cho- 
mel

... l’Hermitage 18 l’Hermitage

20 45 8/6/1838 Fabien Pierre
Bouvard

La Frette, 
Isère

l’Hermitage 19 l’Hermitage

21 49 1838-11-06 Félix Antoine
Barra-lon

Rochetail- 
lée, Loire

l’Hermitage ... l’Hermitage

22 53 1839-03-20 Félix Francois 
Ber-ger

Croix-Rousse, 
Lyon, Rhône

l’Hermitage 15 l’Hermitage

23 69 1840-00-00 Fulgence Jean 
Baptiste 
Attendu

Montbrison, 
Loire

Montbrison 18 Montbrison

24 7 1829-05-07 Gébuin Jean Baptiste
Dervieux

Ampuis l’Hermitage 17 l’Hermitage

25 9 1829-06-19 Gébuin Etienne
Barthé-lemy

St. Pierre 
Enac

l’Hermitage 17 l’Hermitage

26 58 1839-08-31 Germain Richard
Gavard

St. Just-en- 
-Chevalet, 
Loire

... 29 St. Martin- 
-la-Plaine 
Loire

27 59 1839-09-20 Grégoire Jean Baptiste
Vincent

Chambon, 
Loire

l’Hermitage 25 l’Hermitage

28 36 1837-03-19 Hilaire Joseph
Thomas

Longe 
Chenal

l’Hermitage 18 l’Hermitage

29 10 1829-07-30 Jean Jean
Cholleton

Clermont 
Ferrand

l’Hermitage 17 l’Hermitage

30 65 1840-01-26 Jean
Chrysostome

Doche Jean 
Louis

Desingy, 
Savoie

l’Hermitage 31 l’Hermitage
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N. R. Data de Irmão Nome civil Nascido 
em

Falecimento Isa Enterrado 
en

31 39 1837-09-18 Jean
Louis

Joseph 
Bonin

Belmont 
Isère

l’Hermitage 22 l’Hermitage

32 1 1825-03-29 Jean
Pierre

Jean Pierre 
Martinol

Burdigne Boulieu 28 Boulieu

33 61 1840-03-08 Jean
Pierre

Jean Deville St. Juliet-en-
-Jarret, Loire

Firminy, Loire 34 Firminy

34 46 1838-06-25 Justin Pierre
Champallier

Lavalla, 
Loira

l’Hermitage 23 l’Hermitage

35 56 1839-05-06 Lazare André
Rembert

Viriville, 
Isêre

... 17 Viriville

36 48 1838-11-03 Louis
Gonzague

George 
Guette

La Chapel- 
le, Loire

l’Hermitage 24 l’Hermitage

37 21 1833-07-26 Macaire Augustin 
Belin

... l’Hermitage 22 l’Hermitage

38 62 1840-04-30 Marc Bernadacy 
Joseph

Frascau 
Sonogno, 
Suisse

l’Hermitage 24 l’Hermitage

39 40 17/10/1837 Mélèce Thomas
Vidon

Commelle, 
Isère

l’Hermitage 23 l’Hermitage

40 17 12/10/1830 Nilamon Jean-Baptiste
Berne

... l’Hermitage 19 l’Hermitage

41 50 11/1/1839 Pacôme Jean Marie 
Reou

La Valla, 
Loire

l’Hermitage 42 l’Hermitage

42 60 31/1/1840 Pascal Jean Louis 
Chapelon

St. Genest 
Malifaux, 
Loi-re

l’Hermitage 20 l’Hermitage

43 54 10/3/1839 Pemen Pierre Ardin Marnant 
Roy-bon, 
Isère

l’Hermitage 26 l’Hermitage

44 2 1825 Pierre Pierre
Robert

St. Sauveur Hospital de 
Lyon

16 ...

45 5 9/1826 Placide Jean Fara ... Lavalla 14 Lavalla

46 37 3/4/1837 Rupert Francois 
Tardy

St. Paul en 
Jarret

... 16 St. Paul

47 13 25/12/1829 Sylvestre Jacques
Desmont

St. Clair, Ardèche, 
canton 
d’Annonay

St. Clair en su 
familia.

... St. Clair 
Annonay

48 15 14/5/1830 Sylvestre Alexandre
Vêbres

... l’Hermitage 16 l’Hermitage

49 57 25/5/1839 Théodore Benoit
Brossier

Estivareille, 
Loire

... 23 Estivareille
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N. R. Data de Irmão Nome civil Nascido 
em

Falecimento Ida Enterrado 
em

50 27 1834-04-30 Théodoret Thomas
Fayasson

Montarcher l’Hermitage 25 l’Hermitage

51 44 26/4/1838 Thomas Genest
Bouche

St. Genest, 
Loire

l’Hermitage 25 l’Hermitage

52 12 23/101829 Timothée Jean Bou- 
chet

... l’Hermitage 31 l’Hermitage

53 24 10/4/1834 Vincent Claude
Barnait

Mars l’Hermitage 30 l’Hermitage

Sendo nesses anos (1789-1840) 
a expectativa de vida do país em 
média de 37 anos8, como assi- 
-nalaremos mais abaixo, a média 
de idade de 22,1 anos de nossos 
Irmãos nas origens é muito baixa 
com relação à média nacional da 
época. Parece ser que o contexto 
ambiental das escolas que os Ir
mãos gerenciavam era pouco sau

dável; era um trabalho de risco. O 
Ir. Gabriel Michel, pesquisador e di
vulgador por longos anos, nos deu 
alguns dados mais contextuais: em 
1820 havia 32 milhões de habitan
tes na França9. Ele nos informa que 
o inverno de 1816-1817 foi terrível10; 
por causa da guerra, em 1815 não 
tinham semeado o suficiente, e 
como deviam alimentar o exército,

8 Desde princípios do século XX. a expectativa de vida ao nascer aumentou 
prodigiosamente, passando para os homens de 43,4 anos a 77,2 anos entre 1900 
e 2006, e de 47 a 84 anos para as mulheres. O ganho foi de 33,8 anos para os 
primeiros e de uns 37 anos para as segundas, o que é o mesmo, o equivalente a 
expectativa de vida que havia no final do século XVII-I. ...entre as mulheres nascidas 
na década de 1830, só uma em quatro celebrava seu septuagésimo aniversário em 
1900. (Cf. P. BOUDELAIS, V. GOURDON, J. - L. VIRET. La vejez en Francia, siglos 
XVII-XX. Em SEMATA, Ciências Sociais e Humanidades, ISSN 1137-9669, 2006, vol. 
18:31-60. p. 51.)

9 Na década de 1825 a 1834, o produto interno bruto da França foi de 10,606 
bilhões de francos e a renda per capita de 325,6 francos anuais. Este dado nos 
mostra um país com muita pobreza e, provavelmente, muita iniquidade, se conside
ramos que Marcelino solicitava aos párocos e municípios 400 francos anuais por 
um Irmão, abaixando muito os custos deste serviço (Cf. PRICE, Roger, Historia 
de Francia. Ed. AKAL. 2016. Madrid, Espanha, p. 167). A França, globalmen-te se 
enriqueceu; tanto o valor da produção agrícola sobretudo, a produção industrial se 
elevou. E, sem dúvidas, a maioria da população empobreceu: os salários abaixaram 
e em determinados momentos se dissolveram literalmente, [.] entretan-to em 
1848, 75% da população se dedicava à agricultura [.] (ESQUIVEL CORELLA, Freddy. 
Prolegómenos para aprender el surgimiento del trabajo social: transformaciones 
socio-históricas en Francia (siglos XVIII y XIX). Reflexio-nes [em linha]. 2014, 93(1), 
85-101 [data de Consulta 15 de setembro de 2020]. ISSN: 1021-1209. Disponível em: 

 p.90).https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=72930086006
10 Os acontecimentos da Revolução tiveram escassos efeitos sobre a economia 

pré-industrial, de baixo nível de produtivida-de, com um sistema que continuava 
sendo vulnerável às frequentes crises derivadas das fracas colheitas, da elevada 
subi-da dos preços dos alimentos e da queda da demanda de manufaturas (PRICE, 
Roger (2016). Historia de Francia, p. 166).
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já não sobrava nada na primavera 
de 1817. A altura das pessoas era 
muito baixa: 1/3 dos inscritos foram 
declarados inúteis porque mediam 
menos de 1,57m. Em 1824, só 4% 
tinham mais de 1,64m. Em 1826, 
a expectativa de vida era de 36 
anos. Em 1831 consumia-se, em 
média, 18 quilos de carne por ano 
e as pessoas do campo (345 gra
mas por semana) e 500 gramas de 
pão diariamente11.

11 Cf. MICHEL, Gabriel. Champagnat en su contexto histórico, religioso y 
espiritualidad. 1994. Assunción, Paraguai.

12 Na França, segundo o Comitê de Medicina da Assembleia Constituinte em 
1790, o nível de pobreza é de 435 libras para uma família de cinco pessoas, sendo 
a libra em questão ligeiramente superior ao franco que se instalaria pouco tempo 
de-pois. Também aqui temos que considerar o que Marcelino pedia aos municípios 
e paróquias por cada Irmão ao ano: 400 francos (Cfr. PETIT, Jaques-Guy. Pobreza, 
beneficencia y políticas sociales en Francia (siglo XVIII a comienzos del XX) p. 182).

13AFM. RCLA. Outubro 1837.
14 Champagnat, M. J. B. (1/12/1823). Carta ao Ir. Jean-Maríe Granjon. São Paulo, 

SIMAR, 1997. p. 24.

É certo que Marcelino e os pri
meiros Irmãos começaram seu 
projeto educativo-evangelizador 
com poucos recursos e com um 
estilo de vida de muita austeridade 
e trabalho, com a finalidade de a- 
-baixar os custos das escolas que 
ofereciam, de modo que fossem 
viáveis e sustentáveis para os mu- 
nicipios e paróquias rurais12. Cons
tatamos isso em vários escritos 
maristas da época, tal como mos
tramos nos exemplos a seguir.

Em relação a isso, em outubro 
de 1837, o Ir. Cassien escreveu, 
com pesar, ao prefeito de Sorbi- 
-ere o seguinte:

Pode-se dizer que o senhor ignorou 

completamente os incômodos de nossa situação 

duran-te os últimos anos, incômodos tais que no 

final chegaram a ser insuportáveis. Parece que 

nunca se falou de nossas instalações demasiado 

baixas além de pequenas, onde os profes-sores 

e alunos respiram continuamente um ar insalubre 

e impuro, e onde a saúde de ambos estava cada 

vez mais comprometida. Além disso, neste ano, 

eu mesmo não pude me sentar, pois, para deixar 

algum espaço para meus alunos, fui obrigado a dar 

aulas apoiado ape-nas numa pequena cômoda13.

Também a primeira carta que 
conservamos de Marcelino nos fa
la dessa realidade: em Bourg-Ar- 
gental, os Irmãos

continuam, porém muito mal instalados; pior ainda, 

proibiram-lhes o acesso ao quintal, que lhes seria 

muito útil! Não estou zangado por isso. Falei ao Sr. 

Deplainé e com o Sr. Sablon; fiz ver a eles que a 

construção não estava adaptada à escola, e se não 

se podia es-perar qualquer coisa melhor para o 

futuro. Prometeram; mas sei lá eu o que irão fazer. 
Não têm pressa de efetuar pagamentos.14

Outras muitas cartas de Marce- 
lino fazem referência a essa dura 
realidade. Tal como esta carta a 
um prefeito, com a qual encerra
mos estes exemplos, que abun
dam na correspondência:

Quando nos pediram Irmãos para Saint Martin- 

la-Plaine, fizemos notar que o local não prestava 
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muito. Disseram-nos que os Irmãos ocupariam este 

local somente durante um ano e

que depois iriam morar em outra casa construída 

ad hoc. Nós nos ativemos às pondera-ções 

que nos foram feitas a esse respeito.

Mas nossa condescendência nos custou caro;

foi aí que um de nossos Irmãos perdeu a vida 

e outro a saúde. Por isso, vemo-nos obrigados 

a interromper nossa permanência nessa escola, 

até que termine a nova construção.

Mas não quisemos chegar a este extremo,

sem antes prevenir V. Ex.cia.15

15 Carta de Champagnat ao Sr. Alexandre DELON, vice-prefeito do Departamento 
de Loire, em Saint Étienne. Cartas, Carta 191, maio de 1838, p. 402-3.

16 M. Champagnat ao Ir. François. Cartas, Carta 182, p. 384. AFM 111.39.
17 M. Champagnat ao Ir. Barthélemy. Cartas, Carta 14, p. 49. AFM 111.2.
18 M. Champagnat ao Ir. Dominique. Cartas, Carta 36, p. 97. AFM 111.11.
19 M. Champagnat ao Ir. François. Cartas, Carta 174, p. 362. AFM 111.33.

Constatamos assim que havia 
dificuldades a respeito do ambien
te em que os Irmãos trabalha-vam 
nas escolas, dificuldades que fa
ziam destes espaços lugares pou
co salubres. Desde o início, o tema 
“saúde dos Irmãos e das crianças 
que frequentavam as escolas” 
foram-se fazendo cada vez mais 
rele-vantes, na medida em que fo
ram aparecendo neles as enfermi
dades, sobretudo de tipo respira
tório, as-sociadas à qualidade da 
alimentação, à inadequada cale- 
fação e ventilação, à umidade dos 
edifícios, à estreiteza das salas de 
aula, que os expunham ao contá
gio frequente com resfriados, gri
pes e outros males que as crianças 
traziam, e que, naquela época, não 
tinham ainda soluções da ciência.

3. NUM CONTEXTO 
FRÁGIL, UMA SAÚDE 
FRÁGIL; CUIDÁ-LA, 
PARA FAZER O BEM

Ao buscar tal temática nos es
critos de Marcelino, o primeiro que 
fizemos foi rastrear duas palavras
-chaves: saúde e enfermidade.

Sobre saúde, há 19 cartas em 
que o Fundador faz referência à 
saúde dos Irmãos. Em 7 delas faz 
referência à boa saúde, seja como 
um bom desejo para seus Irmãos, 
como um motivo de alegria e que a 
tenham, um requisito para ingres
sar no Instituto ou uma proposta 
médica. Também a menciona co
mo uma condição necessária pa
ra fazer o bem na escola. Alguns 
exemplos:

Continuo com boa saúde; faço votos

que você e também os Irmãos da casa 

passem bem sob todos os aspectos.16 

Fico satisfeito em saber que vocês estão 

com boa saúde17.

Imagino... que os outros Irmãos estejam bem 

de saúde, assim como você.18

Aprovo perfeitamente todas as viagens

do bom Irmão Cassien. Que Deus lhe conceda

a coragem e a saúde de que necessita

para levar a cabo tão boa obra.19

58 Uma boa saúde, preocupação fundacional de Marcelino Champagnat



maio2O2i

Em outras cartas o foco de 
atenção é pedir com insistência 
aos Irmãos que cuidem de sua 
saúde:

Diga a ele que cuide bem da saúde

em suas pequenas andanças.20

20 M. Champagnat ao Ir. François, sobre o Ir. Cassien. Cartas, Carta 172, p. 357. 
AFM 111.32.

21 M. Champagnat ao Ir. Dominique. Cartas, Carta 36, p. 97. AFM 111.11.
22 M. Champagnat ao Ir. Denis em 5/1/1838, Cartas, Carta 168, p. 345. AFM 111.29.
23 M. Champagnat ao padre Claude Terrel, em setembro de 1829. Cartas, Carta 

13, p. 47 AFM 132.2.
24 M. Champagnat ao padre François Moine, Cartas, Carta 163, p. 334. RCLA 1. 

p. 74 e 75.

Se tivessem se recuperado, 
ele aconselha que cuidem da saú
de daqueles que não o fizeram e 
agradece àqueles que já estavam 
prestando este serviço

Transmita mil saudações ao querido Ir. Louis.

Agora que recuperou sua saúde, cuidese e também 

da saúde dos outros.21

É um convite constante a preo- 
cuparse com ela. Em duas cartas 
fala da saúde recuperada de um 
Irmão, com um olhar de fé sobre 
o fato:

Não perco de vista o bom Irmão Pascal. Queira

Deus conservar-lhe a saúde que, em sua infinita 

misericórdia houve por bem restituirlhe.22

Em cinco cartas, dirigidas a au
toridades locais ou a um Irmão, 
fala em tom interpelante a seus 
interlocutores, pois insinua que 
um trabalho inadequado, possi
velmente explorador, colocou em 
risco a saúde, com graves conse
quências para os Irmãos, inclusive 

até a morte de alguns deles, como 
já vimos acima.

O senhor já economizou na melhoria da casa

dos Irmãos, melhor dizendo, às custa

da saúde deles23. Tenho pena de vê-los carregados 

de um tão grande número de alunos,

em compartimentos tão exíguos. A saúde deles 

está em jogo; não poderão aguentar por muito 

tempo neste ambiente. Peçolhe, por favor, não os 

acabrunhe deste modo.24

Quando Marcelino fala das en
fermidades que afetam os Irmãos, 
é ainda mais contundente em sua 
correspondência: 31 cartas fazem 
referência ao uso deste termo as
sociado à vida dos Irmãos.

Em 15 ocasiões descreve bre
vemente, porém com precisão, 
casos concretos de Irmãos que 
pa-decem enfermidades, ou pade
ceram, e isso coloca tanto para os 
Irmãos quanto para as autoridades 
lo-cais, sejam civis ou eclesiásti
cas, que estavam a cargo dos Ir
mãos. Como o exemplo:

O segundo, não pudemos liberar por causa 

de uma doença de nervos que o manteve 

acamado constantemente por mais de seis meses, 

sem que de modo algum tenha podido servirse de 

seus membros. Hoje quase não enxerga 

de uma vista, devido a um inchaço na pupila. Sem 

prejudicar os direitos de pessoa alguma, 
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eu desejaria muito que pudesse ser declarado 

isento do serviço militar.25

25 M. Champagnat a um funcionário departamental, novembro de 1837. Cartas, 
Carta 155, p. 320. AFM 113.20.

26 M. Champagnat ao arcebispo Jean-Paul Gaston de Pins, de 22/11/1837. Cartas, 
Carta 157, p. 324, AFM 113.11.

27 Circular aos Irmãos, Cartas, Carta 318, p. 630. AFM 111.58.
28A Barthélemy Philippe Goiran, prefeito de Couson-au-mont-d’Or, Cartas, Carta 

167, p. 343. AFM RCLA 1, p. 76.

E outro:

... ele estava de cama havia uns seis meses, 

completamente tolhido dos membros, 

em con-sequência de um reumatismo 

que apanhou em Chavanay, dando aula 

numa construção feita recentemente.26

Em quatro ocasiões, Marcelino 
refere-se a Irmãos que acabam de 
falecer, descrevendo a enfer-mi- 
dade terminal de cada um deles e 
seu olhar de fé sobre o fato. Ge
ralmente estas comunicações são 
por meio de circulares para todos 
os Irmãos, alentando com isso pa
ra a entrega, o espírito de família, e 
um olhar de fé sobre esta realida
de, que chegou a ser frequente na 
comunidade fundadora que viveu 
com Marcelino:

O Senhor acaba de chamar a si o nosso querido 

Irmão Pascal, preso ao leito de dor, fazia vários 

meses, atacado por grave enfermidade. Cheio de 

esperança na misericórdia divina e na proteção 

da Santíssima Virgem, munido dos socorros da 

religião e ardendo no desejo de se reunir a seu 

Deus, terminou a peregrinação terrestre quinta- 

feira, aos 30 de janeiro, pronunciando os santos 

nomes de Jesus e de Maria, e depois de nos ter 

constantemente edificado por sua paciência e 

resignação.27

4. MATIZES
DESTA REALIDADE

Ao tratar com tanta frequência da 
enfermidade e da saúde, Marcelino 
expressa em seus escritos alguns 
matizes que queremos destacar:

O primeiro: em várias ocasiões, 
a enfermidade dos Irmãos ou seu 
estado de saúde, em geral, é argu
mento importante para postergar 
fundações de escolas que lhe soli
citam.

Nestes mesmos dias vi-me obrigado a transferir 

vários de nossos Irmãos que caíram en-fermos, 

de modo que não vejo que seja possível este ano 

satisfazer seus desejos, porém o senhor pode 

contar para a próxima festividade de todos os 

santos28.

Também é argumento para soli
citar ajuda econômica às autorida
des civis superiores que já lhe ha
viam favorecido em outras ocasi
ões. Com simplicidade, em ambas 
as temáticas, faz ver com clareza 
sua preocupação pela importância 
dessa realidade, tão humana, na 
gestão do projeto marista que de
seja levar adiante:

Estamos pagando por ano mil francos de 

prestações. Apesar dos pesares, conseguimos 

pagar as parcelas de nossas dívidas já vencidas, no 
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ano em que V. Ex.cia teve a gentileza de nos estender 

a mão, mas no ano passado andamos à míngua 

de recursos. Estou com séria apreensão quanto ao 

presente, pois, além do grande número de doentes, 

são muitos os que vivem às nossas expensas.29

29 Carta a Raul Gabriel Jules, Prefeito departamental do Loire. Cartas, Carta 12, de 
11/04/1929, p. 45. ADL 1 T, 69.

30 “Alguns anos mais tarde, ao não estar totalmente satisfeito com esta enfermaria, 
por estar demasiado próxima ao rio, construiu outra mais ampla e cômoda, e 
instalou nela uma farmácia com todos os medicamentos necessários. À frente da 
farmácia colocou um dos primeiros Irmãos, a quem previamente havia preparado 
para desempenhar convenientemente sua função, e encarregou vários Irmãos dos 
mais inteligentes, abnegados e caridosos, para que, sob sua direção, aten-dessem 
aos enfermos. Diariamente deviam prestar-lhe conta do estado de cada paciente” 
(FURET, João Batista. VIDA DE JOSÉ BENTO MARCELINO CHAMPAGNAT. 1856. 
Instituto Marista. Edição do Bicentenário. 1989. Cap. XV, se-gunda parte. p. 314 em 
diante, CEPAM)

31 Circular aos Irmãos, Cartas, Carta 135, de 4/9/1837, p. 285. AFM RCLA 1, p. 
56-57.

32Carta ao padre Mazelier, em 6/8/1837. Cartas, Carta 128, p. 272. AFM 112.7.
33 Ao padre Mazelier em 6/10/1939, Cartas, Carta 275, p. 553. AFM 112.13.

Um segundo matiz importante 
é que põe às claras a sintomatolo
gia ou os nomes das doenças so- 
-fridas por ele ou pelos Irmãos ou 
presbíteros; parece que é um tema 
familiar e contínuo; seguramente 
se informava com os médicos que 
atendiam l’Hermitage. Acompanha 
os sofrimentos de seus Irmãos. 
De fato, por outras fontes, sabe
mos que montou uma enfermaria 
em l’Hermitage, e alguns Irmãos 
se capacitaram para prestar esse 
serviço aos demais30:

O Senhor acaba de chamar a si o nosso querido 

Irmão Dorothée. Desde muito tempo uma dor no 

peito exercitava sua paciência e aumentava seus 

méritos, quando uma hemoptise das mais violentas 

o obrigou a ficar de cama. Ele constatava, sem 

se inquietar, a dissolu-ção de seu organismo e 

experimentava o desejo ardente de ir celebrar 

no céu com os Anjos e Santos a Assunção da 

Santíssima Virgem.31

Um terceiro matiz relacionado é 
a parte legal do assunto. Marcelino 
refere-se várias vezes à ne-cessi- 
dade de certificado médico para 
o Irmão enfermo, o certificado do 
prefeito local para justificar a au
sência de um Irmão ou sua saída 
de um estabelecimento por uma 
temporada:

Se o Irmão Apollinaire continuar sujeito aos 

achaques, talvez fosse vantajoso para ele 

submeter-se ao exame médico e conseguir um 

atestado que teria o visto do senhor Prefeito, 

e depois vir para l’Hermitage espairecer. Assim 

acabaria de se restabelecer.32

Também se refere à necessida
de desses relatórios oficiais para 
apresentá-los perante as autori- 
-dades do serviço militar:

Acabam de me informar que estão recolhendo 

informações sobre ele, tendo em vista a con

vocação ao serviço militar. Não gostaria que a 

polícia viesse aqui para deitar-lhe a mão em cima. 

Que providências deverei tomar e com quem? O 

médico de Saint-Chamond está disposto a dar 

todos os certificados necessários a respeito do 

estado de saúde do Irmão.33
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Um quarto matiz é relativo à ter
nura e delicadeza, às vezes ironia, 
com que expressa aos Irmãos esta 
realidade quando padecem: mostra 
muita preocupação pela saúde de 
seus Irmãos, sendo consciente da 
necessidade desse dom para poder 
fazer o bem entre as crianças:

O que mais me aborrece é que me disseram que 

você anda adoentado. Caro amigo, você não pode 

ficar doente a ponto de não poder se levantar. Se 

você estivesse no quartel, os chefes lhe dariam um 

tempo para você se restabelecer. Peça licença ao 

Padre Mazelier e venha restabelecer-se conosco.34

Porém deixa a responsabilidade 
desse aspecto vital nas mãos dos 
próprios Irmãos, para que se cui
dem se desejam verdadeiramente 
levar adiante sua missão:

Querido Ir. Antoine: você não pode continuar 

cantando a missa ou fazendo de subdiácono, sem 

comprometer sua saúde. Prepare o caminho a fim 

de que o Sr. Pároco não continue insistindo35.

Por último, em uma carta de 
1835, dirigida a seu superior, o 
padre Jean-Claude Colin, o padre 
Champagnat nos mostra a preocu
pação sobre o tema saúde no mo
mento de acolher os candidatos 
ao Instituto. Em um tempo em que 
não havia vacinas, sobretudo para 
as doenças relacionadas ao siste
ma respiratório, o Fundador cuida 
muito do aspecto na seleção, dada 

a experiência já acumulada até a 
data da carta, de haver enterrado, 
principalmente por este motivo, 
22 Irmãos. Necessita de pessoas 
sadias, sem sintomas crônicos de 
doenças do sistema respiratório:

13°) É de corpo sadio? Não padece de escrófula?

Tem os pulmões sãos? Exala maus odo-res?

14°) Em sua família, houve algum membro com 

tuberculose?36

5. UM APELO CARISMÁTICO 
PARA HOJE

Perguntávamos no início deste 
artigo se Marcelino e a comunida
de fundadora viveram algo se-me- 
lhante ao que nós padecemos hoje 
com a pandemia e suas complexas 
e ambivalentes consequências; 
também buscávamos em nossa 
pesquisa se em seus escritos e 
de sua época poderíamos encon
trar cha-ves de leitura carismáticas 
que nos ajudassem a viver o tem
po presente.

Certamente podemos constatar 
que ele e os Irmãos viveram com 
intensidade a experiência fun-da- 
dora e carismática num contexto 
de muita fragilidade em relação 
à saúde. Essa realidade golpeou 
forte e constantemente a comuni
dade fundadora deste novo modo 
de ser Igreja, porém não deteve

34 Ao Irmão Apollinaire em 4/8/1837. Cartas, Carta 126, p. 267. AFM 111.24.
35 Post scriptum na Circular aos Irmãos de 13/1/1839. Cartas, Carta 238, p. 499. 

AFM 111.52.
36 Ao padre Jean-Claude Colin, Superior em 29/3/1835. Cartas, Carta 55, p. 91. 

AFM 113.6.
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seu desenvolvimento; como todo 
carisma do Espírito, o nosso tam
bém brotou e floresceu em meio 
a crises e limites da vida humana. 
Champagnat era filho do povo e, 
como tal, fundou uma obra edu
cativa mari-ana para o povo; além 
disso, viveu como o povo e formou 
seus Irmãos, que vieram do povo, 
para estar e servir a este povo que 
amavam. Em nossas origens, há 
muitas evidências, tanto de limites 
da vida, como do dom do Espírito. 
Era dom para dar vida evangélica, 
em seu contexto, às crianças mais 
aban-donadas do campo, na Fran
ça daquele tempo, porém com o 
foco num horizonte mais amplo: 
todas as dioceses do mundo e até 
nossos dias.

Chave de leitura que brota de 
suas cartas, para transitar com a 
fragilidade inevitável da doença e 
da morte: a primeira é, simples
mente, falar do tema, reconhecê
-lo, delimitá-lo, enfrentá-lo e fazer
-se ajudar pelos que mais conhe
cem; para Marcelino não é um te
ma oculto, mas parte relevante de 
sua ges-tão, e essa marca a dei
xou em seus sucessores: criar as 
condiciones e destinar os recursos 
necessários e possíveis para aten

der e acompanhar os doentes. A 
segunda é relativa à pedagogia da 
presença: preve-nir, cuidar-se e 
cuidar, melhorar cada vez mais as 
condições ambientais que permi
tam preservar a saú-de, para po
der desenvolver a missão e fazer 
o bem; também nisso o Fundador 
aprendeu um caminho: por forma
ção familiar, sobretudo no seminá
rio, ele era extremamente austero, 
e até penitente, porém a vida, sua 
própria fragilidade e a de seus Ir
mãos que gastavam sua saúde e 
juventude nas aulas com as crian
ças, o levaram a cuidar muito des
se aspecto e incluí-lo na gestão. A 
terceira, fazer uma leitura de fé, a 
partir do abandono confiante, des
sa realidade tão humana, porém 
que nos fala da ação e do querer 
de um Deus que passou e passa 
entre nós curando, sanando e con
vidando a não temer, pois ele está 
no meio de nós, também sofrendo 
conosco e em nós, nos irmãos e ir
mãs; e nisso também Champagnat 
foi discípulo: a saúde, a doença e 
a morte eram lugares para encon
trar-se com o Deus que o chama
va, e isso ele transmitia aos seus 
Irmãos com seus escritos, com 
sua palavra e com seu testemunho 
de vida.
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HISTÓRIA
DAS CONSTITUIÇÕES 
DOS IRMÃOZINHOS
DE MARIA
Desde as origens até a aprovação, 
em 1903, narrada através dos textos 
das Circulaires des Supérieurs
Généraux (2a parte: 1863-1903)

ARTIGOS

Antonio Martínez
Estaún

No número 38 dos Cadernos 
Maristas de maio de 2020, ofere
cemos as pistas seguidas para a 
elaboração do primeiro texto das 
Constituições dos Pequenos Irmãos 
de Maria, até a Segunda Sessão do 
4° Capítulo geral. Hoje damos con
tinuidade ao relato até a publicação 
do decreto de aprovação, em 1903.

1. A EDIÇÃO
DAS CONSTITUIÇÕES, 
TAREFA DOS
CAPÍTULOS GERAIS

De agora em diante, os Capítulos 
gerais empreendem iniciativas para 
experimentar novas formas de go
verno e animação apoia dos nas 
interpretações do Decreto de apro
vação de 1863, adotando uma dupla 
política. Por um lado, empreendem 
iniciativas de animar e experimentar 
e em seguida legalizar. Quando as 
iniciativas foram experimentadas e 

foram satisfatórias, solicitam o in
dulto de autorização para incluílas 
nas Constituições. Desta maneira 
dá-se legalidade às iniciativas que 
se vão adotando para dar respos
ta às necessidades concretas. De 
outra parte, solicitam à Santa Sé um 
prolongamento após outro do tem
po ad experimentum. Porém, para 
que a legalidade possa ser efetiva, 
a autoridade precisa publicar as leis 
em que se apoia para o exercício de 
sua autoridade. Os Capítulos ge
rais assumem a tarefa de publicar 
as Constituições. Porém, não vai 
ser tarefa fácil harmonizar em um 
só texto as propostas das Constitui
ções enviadas à Santa Sé para sua 
aprovação e as das Constituições 
reformadas1.

1 No Anexo n. 2 pode-se ver um comparativo do texto das Constituições de 1853 
e de 1863.

As políticas de governo e ani
mação têm que harmonizar duas 
tendências para atuar dentro da 
legalidade: Assumir como próprias 
as propostas de Roma, certamente 

Antonio Martínez Estaún, fms 65



39
fms CadernosMARiSTAS

inovadoras e criativas, e ser fiéis à 
tradição criada na própria instituição 
com sua práxis.

O Irmão Luís-Maria relata em sua 
circular de 2 de feveiro de 1869 que a 
primeira sessão do 4° Capítulo geral 
autorizou a reimpressão das Consti
tuições com o acréscimo das mudan
ças pedidas pela Santa Sé2. Porém, o 
4° Capítulo geral, na segunda sessão 
muda de critério e decide atrasar a 
referida reimpressão e não editar na
quele momento oficialmente o texto 
das Constituições reformadas por 
Chaillot. A razão que se pode deduzir 
para não publicá-lo é que as mudan
ças que introduzem esse texto cho
cam com os Estatutos anexos ao de
creto de aprovação civil de 1851 pelo 
Governo francês e geram temor de 
consequências negativas para a exis
tência da Congregação na França. O 
Irmão Luís-Maria afirma que “o Insti
tuto se manterá sob o regime dessas 
Constituições dadas pelo Fundador, 
acolhidas pelo Regime e aceitas pelo 
Capítulo geral, com a aprovação do 
Ordinário, até que tenha conseguido 
obter da Santa Sé, ou bem uma nova 
confirmação provisória das mesmas 
ou bem a aprovação definitiva”3.

2 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, p. 493-494. Circular de 2 de fevereiro de 1869.
3 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, p. 493-494. Circular de 2 de fevereiro de 1869.
4 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, p. 492. Circular de 2 de fevereiro de 1869.
5 Chronologie mariste, Roma, 2010, p. 219.

2. AS CONSTITUIÇÕES
NO V CAPÍTULO GERAL

A convocação do 5° Capítulo ge
ral foi feita pelo Irmão Luís-Maria por 

meio da circular de 19 de julho de 
1867. Precisa-se observar que a 
eleição de Irmãos capitulares se faz 
por Províncias. As quatro Seções 
em que estão divididas as Provín
cias não constituem estruturas ou 
demarcações para as eleições, 
quer dizer, não servem para deter
minar a representatividade no Ca
pítulo.

Nesta Primeira Sessão “o Ca
pítulo geral ocupou-se com a con- 
tinução da situação dos membros 
da Congregação. O aumento de 
membros deu origem à iniciativa de 
dividir as Províncias em Setores. A 
Província do Centro está dividida em 
Setor de Notre-Dame de Saint-Ge- 
nis-Laval e na de Notre-Dame de 
l’Hermitage, e a Província Meridio
nal, compreende o Setor de Saint- 
-Paul-Trois-Châteaux e o de Aube- 
nas. Ao mesmo tempo se inicia uma 
expansão fora da França: “Temos 
que apoiar ou preparar estabeleci
mentos consideráveis na Oceania, 
África e na Síria”4.

A segunda sessão do 5° Capítulo 
geral atende tudo o que se refere ao 
temporário, a reimpressão do livro 
das Constituições e conferir poderes 
à Administração geral para solicitar 
a prorrogação das Constituições ad 
experimentum que julga necessária, 
porém, considera-se inoportuno, no 
momento, ocupar-se da revisão das 
Constituições”5.
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A posição do Irmão Luís-Maria, 
Superior geral, e muito provavel
mente a da Administração geral a 
respeito da publicação do livro das 
Constituições, fica expressa em sua 
circular de 2 fevereiro de 1869:

“O 5° Capítulo geral reconheceu junto conosco 

que em previsão da próxima reunião do Concílio 

geral (Vaticano I), é conveniente retardar ainda 

durante algum tempo a reimpressão do livro 

das Constituições”. 6

6 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, p. 493-494. Circular de 2 de fevereiro de 1869.
7 Louis-Marie, Circulaires, T. 3, p. 493-494. Circular de 2 de febrero de 1869.
8 Nos Supérieurs, Économat General des Frères Maristes, Saint-Genis-Laval, 

1954. p. 240.
9 Circulaires, T. 4, p. 448. Circular de 13 de março de 1874.

Vemos que aparecem bons pre
textos de distinta ordem para re
tardar a reimpressão do livro das 
Constituições, porém, algo se move 
na mente dos Superiores. Em conti
nuação, o Irmão Luís-Maria divulga, 
de forma impressa, pela primeira 
vez, depois de seis anos de ter si
do tornado público oficialmente pe
la Santa Sé, o texto do Decreto que 
confirma a validade das Constitui
ções a título de experiência.

O Irmão Luís-Maria realiza um 
primeiro gesto de transparência in
formativa ao publicar em sua circu
lar de 2 fevereiro de 1869 o decreto 
original, em francês e em latim7. Po
rém, o gesto mais determinante se
ria a publicação do texto das “Cons
tituições escritas mais abaixo, tal 
como estão contidas neste exem
plar” segundo consta no Decreto. 
Este é o desafio que propôs o Capí

tulo. Embora se trata da impressão 
do texto, há gestos importantes do 
Superior geral que fomentam a cre
dibilidade de sua fidelidade a Roma. 
Um deles é sua relação direta com 
o Sumo Pontífice, como podemos 
observar na análise do que ocorre 
na viagem que o Irmão faz pesso
almente a Roma para entrevistar-se 
com Pio IX. Essa viagem está moti
vada pela exigência de informar pe
riodicamente a Santa Sé da marcha 
do Instituto.

3. VI CAPÍTULO GENERAL

A morte do Irmão João Batista 
obrigou a convocação do 6° Capítulo 
geral8 para proceder à eleição dos 
Irmãos Assistentes9. Reunido em 
Saint-Genis-Laval, realizou-se com 
duas sessões. A eleição dos Irmãos 
Nestor e Procope e na primeira ses
são ampliou de 4 para 6, o número 
dos Irmãos Assistentes. O aumento 
do número de Irmãos Assistentes 
até seis estava previsto nas Cons
tituições apresentadas pelos Irmãos 
para aprovação de Roma, portanto 
o Capítulo atuou de acordo com as 
competências constitucionais. Ve
mos que as prioridades de atuação 
dos Capítulos se destinam à eleição 
de autoridades. Em segundo lugar 
dedicarão seu trabalho a organizar 
o governo do Instituto relacionado 
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com a formação dos Irmãos e cria 
uma escola especial superior, com 
sede nas Casas provinciais, e uma 
escola especial superior, na Casa 
Mãe10.

10 Ver na consulta preparatória que faz o Irmão Luís-Maria: “Escola Especial nas 
Casas Provinciais. - Escola Superior na Casa central”. Louis-Marie, Circulaires, T. 5, 
p. 326. Circular de 29 de junho de 1876.

11 Louis-Marie, Circulaires, T. 5, p. 266-267. Circular de 21 de novembro de 1875.

4. DIVISÃO
DAS PROVÍNCIAS
EM DISTRITOS (1875)

Entre a conclusão da Primeira 
Sessão e o início da Segunda a Ad
ministração geral empreende uma 
nova e complexa experiência de 
animação e governo institucional 
que vai introduzir mudanças subs
tanciais nas Constituições, com a 
divisão das Províncias em Distritos 
para aliviar o trabalho dos Visitado- 
res. Os chefes de Distrito aparecem 
como uma ajuda ou suplência do 
Irmão Visitador, porém, acabam re
cebendo atribuições próprias defini
das pelo Capítulo.

O conceito de “Distrito” usou
-se já nos últimos anos da vida de 
Champagnat e essas estruturas ad
ministrativas estão contempladas na 
Regra de 1837. No começo se cha
mavam “distritos” as divisões admi
nistrativas que pretendiam fomen
tar a preparação profissional dos 
Irmãos e a adquisição de conheci
mentos. Foi uma primeira estrutura 
de demarcação territorial nas quais 
realizavam as Confêrencias criadas 

para fomentar a formação perma
nente dos Irmãos.

A novidade que se contempla 
aqui não é, pois, a criação de Distri
tos, senão a divisão das Províncias 
em Distritos.

“A Administração geral cria 78 Distritos. Na 

Província de Saint-Genis-Laval 19, na Província 

de L'Hermitage 17, na Província de Saint-Paul- 

Trois-Châteaux 15, na Província de Aubenas 9, na 

Província Norte 10, na Província Oeste 3, e na 

Província das Ilhas 5. O Distrito é concebido como 

uma estrutura de inspeção e controle intermediária 

entre as competências do Superior da comunidade, 

que ao mesmo tempo é o Diretor da escola e a 

Província ou o Setor provincial. Está integrado por 

um agrupamento de 3 a 10 obras”11.

5. AUTORIDADES 
DOS DISTRITOS

A norma das Constituições con
templa duas figuras distintas: o Visi- 
tador e o Chefe do Distrito, que teria 
que ser “um Irmão de quatro votos”. 
A dificuldade maior para pôr em prá
tica este artigo das Constituições 
procede de que não há um núme
ro suficiente de Irmãos que tenham 
emitido o voto de estabilidade para 
colocar um à frente de cada Distrito.

Os Chefes de Distrito aparecem 
como ajuda ou suplência do Irmão 
Visitador, porém acabam com atri
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buições próprias relacionadas com 
a vida espiritual e religiosa da comu
nidade.

Percebe-se nos parágrafos an
teriores uma certa imprecisão de 
linguagem para referir-se aos res
ponsáveis das novas estruturas. 
Seguramente reflete a terminologia 
que se usa nas conversações que 
os Irmãos mantêm enquanto se re
flete sobre as melhores soluções 
para organizar os Distritos. Resulta 
daí que se use uma nomenclatura 
distinta para referir-se ao mesmo 
cargo: Primeiro Diretor é uma figu
ra criada pela Regra de 1837; Chefe 
de Distrito é terminologia nova. Mais 
adiante, durante a Segunda Sessão 
capitular se falará de Diretor Provin
cial, Vigário Provincial e Provincial. 
Esses titubeios para determinar-se 
por um nome concreto talvez se 
possam explicar tendo em conta a 
observação que faz o Irmão Estra- 
tônico, quando o Capítulo geral do 
mês de agosto deste mesmo ano 
[Segunda Sessão, 1876] estuda as 
Constituições, “o Irmão Luís-Maria 
inclina-se cada vez mais por adotar 
pouco a pouco o ensaio prático das 
mesmas”12. Infelizmente, os aconte
cimentos se agravam e a laicização 
progresiva das escolas da França 
ameaça a existência do Instituto.

12 AFM - R. N° 18 - Convém acrescentar que, por um indulto de 28 de janeiro de 
1876, Roma havia autorizado, temporariamente, que um Irmão Assistente estivera à 
frente das Províncias.

De todas as maneiras, a figura 
do Assistente permanece ancora
da com força na tradição e resiste 

a desaparecer e inclusive a ceder 
atribuições no governo e animação 
do Instituto.

Com essa decisão gera-se uma 
estrutura de governo cada vez mais 
complexa, porém adaptada à reali
dade, muito centralizada na pessoa 
dos Irmãos de quatro votos.

Numa época em que a peda
gogia está fortemente guiada pela 
Regra de vida, não é fácil distinguir 
as competências de animação e de 
governo que fazem referência à vida 
religiosa ou à vida profissional, pois 
em realidade formam uma unidade 
muito forte. Porém, as estruturas 
de governo parecem exigidas pela 
complexidade que vai adquirindo a 
obra educativa. Os Chefes de Dis
trito aparecem como custódios e 
guardiões da autoridade.

A Segunda Sessão do 6° Capítu
lo geral esteve condicionada pelos 
processos burocráticos originados 
pelos numerosos trâmites que teve 
que fazer. O Irmão Luís-Maria viajou 
a Roma, em julho de 1875, para agi
lizar as gestões, porém, a resposta 
final não chegou senão no final do 
mês de maio de 1876. Esta longa es
pera indica-nos a envergadura das 
mudanças empreendidas pelos Su
periores a partir da primeira sessão.

Na 2a Sessão, completam-se as 
Constituições (1876), para tanto se 
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definiram as aptidões e funções de 
alguns Irmãos com cargo: Procura
dor-geral, Secretário-geral, os che
fes dos Distritos, do Vice-provincial, 
(os futuros Irmãos Provinciais), do 
Diretor Provincial ou Vigário provin
cial, os Mestres de noviços, os Vi- 
sitadores. Estabelece-se a Obra do 
Óbolo de S. Pedro em nossas es
colas. E se decide a criação de três 
Juvenatos: um no Centro, um no Sul 
e um no Norte.

“Uma vez definidas, com claridade, as atribuições 

dos Irmãos Assistentes pelo indulto de 

28 de fevereiro de 1876, chegou-se a aceitar 

unanimemente a divisão do Instituto

em Províncias, o Diretor ou Vigário Provincial, 

o Mestre de Noviços e os demais cargos 

pedidos pela Santa Sé”13.

13 Luis Maria, Circulaires T. 5, p. 388-389, Circular de 23 de outubro de 1876.
14 Sagrada Congregación de Obispos y Regulares, Indulto de prórroga y orden de 

publicación de las Constituciones, 22 de janeiro de 1883. AFM 353.400-13.
15 A edição encontramos em FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de 

Marie, em Brambila, 160-172. Aparece abreviada como C1883.
16 Cf. Chronologie de l’Institut 1976, p. 161.

Durante a viagem do Irmão Nes- 
tor a Roma, solicita da Sagrada 
Congregação de Bispos e Regu
lares prorrogação da vigência das 
Constituições para cinco anos mais 
ad experimentum e a prorrogação 
é concedida mediante o indulto 
publicado a 22 de janeiro de 1883. 
Será a terceira prorrogação que 
concede Roma das Constituições 
ad experimentum e abarcará de 
1883-188814. Este mesmo Rescrito 
autorizou ao Superior geral a supri
mir ou modificar alguns artigos na 
impressão que tinha sido feita, das 

referidas Constituições e dadas à 
maneira de ensaio.

O indulto especifica que as Cons
tituições propostas pela Santa Sé, 
em 1863, “devem editar-se por es
crito e torná-las conhecidas sufi
cientemente entre seus Irmãos, eli
minados, desde já, exclusivamente 
os artigos que podem causar preju
ízos ao Instituto frente às autorida
des civis”15.

Esse requisito apresenta um pro
blema delicado: os Irmãos não tive
ram conhecimento de certos pontos 
dessas Constituições, especialmen
te dos artigos sobre o governo, - só 
os participantes dos Capítulos gerais 
foram informados a respeito deles - 
e sua publicação poderia causar um 
grande transtorno não desejado na
quele momento. Por conseguinte, 
decidiu-se suprimir na publicação os 
artigos todavia em discusão.

Em 1° de janeiro de 1883, o Ir
mão Nestor, em companhia dos 
Irmãos John e Eutimio, tomam o 
caminho para Roma. Sua saúde já 
estava débil, porém não suspeitava 
que durante sua visita a Roma se
ria acometido de um choque psico
lógico que, talvez, contribuiu para 
piorar seu estado16. O Irmão Nestor 
apresenta à Congregação dos Bis
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pos e Regulares um informe sobre 
o Instituto com o propósito de pe
dir a prorrogação das Constituições 
ad experimentum para mais cinco 
anos. Porém, é muito mal recebido. 
Despois de haver apresentado o re
latório sobre o estado do Instituto, 
manteve um diálogo com os mem
bros da Sagrada Congregação dos 
Bispos e Regulares e respondeu de 
viva voz às perguntas que lhe fize
ram acerca do informe. Porém, eles 
contestaram: Temos provas de que 
a realidade é muito diferente do que 
você nos disse17. Neste momento lhe 
mostraram uma Memória assinada 
por quatro Irmãos que se queixam 
de sua administração. Nela o acu
sam de haver ocultado aos Irmãos 
uma parte das Constituições dadas 
ad experimentum em 1863, de não 
haver comunicado senão um texto 
incompleto e ter administrado tão 
mal o Instituto que de 15 a 20 Irmãos 
dos principais estavam a ponto de 
abandonar a Congregação.

17 Notas sobre o Irmão Nestor, pelo Irmão Maria Sosipáter, p. 144.
18 AFM R. N° 82 - carta n. 60.
19 Com o nome de F. Jule dá-se notícia da morte nas Circulares T. 10, p. 351. O 

texto diz: F. JULES, Estável, falecido em Lyon (Rhône), a 25 de abril de 1903. Na 
base dos dados da Secretaria geral consta no registro 31134 com o nome de Henri 
Jn Pierre Marroc.

Nos arquivos da Casa geral, em 
Roma, está guardada a resposta do 
Irmão Nestor às acusações conti
das na Memoria. A 8 de janeiro de 
1883, enviou sua justificativa à Sa
grada Congregação. Nela explicava 
que as Constituições haviam sido 
impressas e enviadas às Comunida
des com exeção de alguns artigos 
que estavam em oposição com o

Estatuto legal aceito pelo governo 
francês, do qual dependia nosso re
conhecimento oficial:

“Na verdade, não se imprimiram todos os artigos.

Pois, seguindo a opinião de Sua Eminência o 

cardenal de Bonald, Arcebispo de Lyon, e a do 

já falecido Monsenhor Parisis, bispo de Arras, os 

artigos relativos à nomeação do Superior geral 

para um mandato de 12 anos e sobre o voto de 

obediência à Santa Sé, não foram oficialmente 

promulgados na Sociedade. Porém, todos os 

nossos religiosos tiveram conhecimento deles, 

especialmente os Irmãos capitulares”18.

La Memoria acusatória, apresen
tada em Roma, provinha do Irmão 
Jules19, que então era diretor em 
Paris, que havia conseguido alguns 
adeptos a suas ideias. Os superio
res o consideram um homem am
bicioso e revoltado. Até o fim de 
sua vida enviou memórias a Roma 
e exercitou a paciência, inclusive do 
Irmão Théophane.

Os que assinaram esse docu
mento põem em evidência a exis
tência de um problema de enten
dimento entre as bases e a Admi
nistração geral que vem de longe. 
Os que há vinte anos vinham pro
testando eram principalmente os 
Irmãos Jules, Placide e Marie Jubin.

A 22 de janeiro, o Irmão Nestor, 
sentindo-se indisposto, teve que 
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regressar de Roma à casa mãe20 e 
falece a 9 de abril de 1883. A comu
nicação da morte do Irmão Nestor 
por parte do Irmão Théophane foi 
muito sintética.

20 Avit, Annales, 781-782.
21 Circulaires T. 7, p. 115. Circular de 11 de abril de 1883.
22 Théophane, Circulaires, T. 7, p. 71-75. Circular de 26 de dezembro de 1882.
23 Théophane, Circulaires T. 7, p. 114-124. Circular de 11 de abril de 1883.
24 Economato Geral dos Irmãos Maristas, Saint-Genis-Laval, 1954, p. 244.

“Desde sua chegada a Roma, o Reverendíssimo 

teve um leve mal-estar e perdeu o apetite. Durante 

o tempo que passou em Roma, o mal-estar se 

acentuou dia após dia, de sorte que depois 

de haver visto o Santo Padre, que lhe fez uma 

excelente recepção e o animou muito, apressou-se 

para voltar à França”21.

Esse sintético anúncio leva a su
por que se encerrava em silêncio a 
explicação de umas circunstâncias 
cuja divulgação teria sido incove- 
niente nesse momento. A uma dis
tância de mais de cem anos pode
mos lançar luz sobre o que se pas
sou então. O Irmão Nestor guardou 
silêncio sobre esse assunto, porém, 
depois de sua morte apareceram 
comentários de todo tipo. Alguns 
dramatizaram o sucedido até o pon
to de atribuírem a causa da morte 
do Irmão Nestor a essas denúncias. 
Por isso o Irmão Théophane teve 
que dar explicações no Capítulo ge
ral de 1883 sobre tudo o que havia 
sucedido.

Os Capitulares, indignados, es
creveram uma carta a Roma em de
fesa do Irmão Nestor; todos assina
ram, menos os quatro que haviam 
escrito as acusações. Porém, estes 

explicaram de viva voz que estavam 
de acordo com o conjunto do Ca
pítulo. Depois desta carta dos Capi
tulares, as mensagens que o Irmão 
Júlio seguiu enviando à Sagrada 
Congregação não tiveram resposta.

6. CONVOCAÇÃO DO
VIII CAPÍTULO GERAL
E INCIDÊNCIAS

A convocação do 8° Capítulo ge
ral foi feita pelo Irmão Nestor, me
diante sua Circular de 26 de dezem
bro de 188222, porém sua morte fez 
com que se atrasasse o início do 
Capítulo geral de janeiro para abril23. 
Ao Irmão Nestor sucede o Irmão 
Théophane. “O voto dos Irmãos ca
pitulares foi quase unânime. O Irmão 
Théophane recebeu 39 votos sobre 
45 votantes”24. Os cinco votos fal- 
tantes seriam dos oponentes, su
pondo que o Irmão Théophane não 
votou em si mesmo. Os Irmão fica
ram satisfeitos com esta eleição.

O Irmão Théophane assume a 
responsabilidade de aplicar as de
terminações incluídas no indulto 
gestionado em Roma pelo Irmão 
Nestor, porém a morte o impediu de 
levar à prática. O Irmão Théophane 
anuncia na Circular de 29 de junho 
de 1883, a publicação das Consti
tuições ao mesmo tempo que faz 
memória das decisões tomadas por 
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capítulos anteriores. Com esta de
cisão o Irmão Théophane publica 
os artigos chamados aqui “funda
mentais” que ainda não tinham sido 
publicados. Porém, não dá todavia 
o passo definitivo para entregar a 
obra completa. O indulto especifica 
que as Constituições propostas pela 
Santa Sé, em 1863,

“devem editar-se por escrito e fazê-las conhecidas 

suficientemente entre seus Irmãos, eliminados, 

desde agora, exclusivamente os artigos 

que podem causar prejuízos ao Instituto frente 

às autoridades civis”25.

25A edição a encontramos em FMS, Constitutions de l’Institut des Petits Frères de 
Marie, do CEPAM, Brambila, 160-172.

26 Théophane, Circulaires, T. 7, p. 138-140. Circular de 29 de junho de 1883.

Este é o relato que faz o Irmão 
Théophane em sua circular de 29 de 
junho de 1883.

“Depois de alguns anos, haviam-se esgotado 

as edições tanto das Regras Comuns como das 

Constituições. Muitas de nossas casas, sobretudo 

as últimas fundadas, não tinham exemplares. 

Imprimiram-se as Regras Comuns em 1881, tal 

como as anunciou (o Irmão Nestor), na Circular 

de 12 de julho de 1881. Os Capítulos gerais, 

especialmente o de 1876, autorizaram-nos a 

reimprimir também as Constituições e inserir as 

modificações julgadas necessárias e adequá-las 

aos artigos fundamentais apresentados para 

sua aprovação pela Santa Sé. Esperando que 

estejamos em condições de entregar-lhes esta 

obra completa, enviamos, com a presente Circular, 

a essência destas Constituições, quer dizer, os 

artigos orgânicos e constitutivos, que foram 

confirmados por um Decreto de Sua Santidade, a 

9 de janeiro de 1863, ad experimentum, por um 

tempo limitado. Estes artigos fundamentais, em 

seu conjunto, vós mesmos vos podereis convencer 

se os comparais com o livro das Regras e o de 

nossas Constituições, são os mesmos que foram 

dados nas origens pelo venerado padre Fundador, 

tal como os recolheram os Capítulos gerais de 

1852 e 1854. A Santa Sé, ao confirmar o conjunto 

das Constituições, contidas no exemplar que 

eu vos enviei, dignou-se deixá-las todavia em 

estado de prova e análise, nos pontos em que 

aparentemente se possam suscitar dificuldades, 
em função do tempo e das circunstâncias. É por 

isso que os Capítulos gerais, celebrados depois, 

puderam submeter, com relação a certos artigos 

modificados, humildes observações à Sagrada 

Congregação dos Bispos e Regulares, o que 

sempre temos feito com um perfeito espírito de 

submissão e completa disponibilidade ao que 

queira ordenar a Santa Sé. Por um Reescrito, 

dado em Roma, a 22 de janeiro de 1883, o 

Irmão Superior geral foi autorizado a excluir 

alguns artigos relacionados com as observações 

realizadas pelo Capítulo. O mesmo Reescrito 

renovou a prorrogação das Constituições por um 

período de cinco anos”26.

Essa síntese histórica que expõe 
o Irmão Théophane em sua circu
lar de 29 de junho de 1883 resume 
as precauções e resistências, sub
terfúgios e duplos discursos que 
se acumularam historicamente na 
reflexão institucional desde 1863. 
Por um lado se vê impelido pela ne
cessidade a imprimir uma nova edi
ção, pois se haviam esgotados os 
exemplares da primeira. Por outra 
parte, encontra-se sinalizado pe
las decisões capitulares, que pesam 
como obrigações do Superior e que 
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não se haviam cumprido. As auto
ridades eclesiásticas e os próprios 
Irmãos reclamam o cumprimento 
dos desejos capitulares. A decisão 
de “esperar até que estejamos em 
condições” ‘pretende nadar y guar
dar la ropa’. E a resposta é a entre
ga de uma obra parcial, censurada. 
Não entrega um livro completo com 
todos os artigos contidos no exem
plar elaborado pela Sagrada Con
gregação de Bispos e Regulares, 
senão que

“o exemplar que eu vos envio [recolhe] 

a essência [dos] artigos fundamentais, 

[os] artigos orgânicos e constitutivos [,] 

apresentados para sua aprovação à Santa Sé [,] 

na espera de que estejamos em condições 

de entregar-lhes esta obra completa”.

7. COMISSÃO
PARA REDIGIR
AS CONSTITUIÇÕES 
DE 1903

A elaboração do texto das Cons
tituições de 1903, realiza-se no Ins
tituto em meio a um ambiente de 
instabilidade e de dispersão. As 
leis que proibiram as congrega
ções religiosas na França, em 1903, 
vão contribuir para a aceleração da 
aprovação oficial de nossas Cons
tituições. O trabalho para preparar 
este texto das Constituições e in
clusão de seus artigos esteve muito 
condicionado por várias circunstân
cias, umas vindas de Roma e outras 

procedentes dos acontecimentos 
políticos da França. Entre os docu
mentos procedentes de Roma há 
dois que incidiram nas formalidades 
e nos conteúdos das Constituições 
de 1903. O primeiro é a Constituição 
apostólica, do Papa Leão XIII, sobre 
as relações dos institutos de votos 
simples com os bispos27, publica
da em Roma, a 6 de dezembro de 
1900. E o segundo, o documento 
intitulado Normas para a aprovação 
de novos institutos, emanadas em 
1901, da Sagrada Congregação dos 
Bispos e Regulares.

O Conselho geral cria uma co
missão encarregada de preparar 
um texto definitivo. O novo projeto 
é muito amplo: inclui trinta capítulos 
no lugar dos dez do texto de 1863, 
seguindo fielmente o esquema pro
posto por Normae. Quanto aos pon
tos de discrepância que sobrevive
ram durante os quarenta anos que 
durou a prorrogação ad experimen- 
tum, desapareceram no novo texto 
a favor dos princípios propostos por 
Roma, no texto de 1863. “Na edição 
de 1905, as Regras Comuns e as re
gras de Governo constituem um só 
volume”28.

8. IX CAPÍTULO GERAL 
(1893)

O 9° Capítulo geral, que parece 
não fazer nenhuma alusão à histó
ria do texto das Constituições, em 

27 Teófanes, Circulaires, T. 10, p. 8-18. Circular de 18 maio de 1901.
28 Charles Raphael, Circulaires, T. 22, p. 495. Circular de 8 de dezembro de 1960.
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troca o amplia a fundo para enchê
-lo de conteúdo. O Irmão Théopha- 
ne anunciou a reunião do Capítulo 
geral, em Saint-Genis-Laval, para 
a eleição dos Irmãos Assistentes, 
de acordo com as prescrições das 
Constituições29 vigentes neste mo
mento.

29 Constituciones, Capítulo IV, Seção 1.
30 Théophane, Circulaires, T. 8, p. 290-293. Circular de 19 de fevreiro de 1893.
31 Théophane, Circulaires, T. 8, p. 288. Circular de 19 de fevereiro de 1893.
32 Théophane, Circulaires, T. 8, p. 289. Circular de 19 de fevereiro de 1893.
33 Cfr. Théophane, Circulaires, T. 8, p. 286. Circular de 19 de fevereiro de 1893.
34 Théophane, Circulaires, T. 8, p. 287. Circular de 19 de fevereiro de 1893.

Nas Circulares30 publica-se a lis
ta de nomes de Irmãos estáveis de 
cada Província que podem ser elei
tos como delegados ao Capítulo. 
Nela se indica a idade de cada um, 
a data em que emitiu seu voto de 
estabilidade e a função que desem
penha neste momento. É um do
cumento muito valioso pelos dados 
que oferece. O Capítulo geral esta
rá composto pelo reverendo Irmão 
Superior geral e seus Assistentes, 
o Procurador geral, o Irmão Secre
tário geral e trinta e três Irmãos, 
membros das Províncias da França 
e Bélgica. “O número de delegados 
das Províncias da França será pro
porcional ao de seus Irmãos pro- 
fessos”31. “Os Irmãos do Canadá e 
Estados Unidos, setor da província 
de 1'Hermitage, encontram-se nas 
mesmas condições e devem ser 
representados por um delegado. 
Além disto, o Oeste (Setor da pro
víncia do Norte) gozará de um de
legado especial, que se somará aos 
trinta e três”32.

9. PROCEDIMENTO 
PARA ELEGER 
OS DELEGADOS 
AO CAPÍTULO

Na normativa para realizar o pro
cedimento da eleição dos Irmãos 
delegados capitulares33 chamam a 
atenção duas coisas. Primeiro a mi
nuciosa descrição do procedimento 
que terão de empregar os Irmãos 
para fazer a votação dos delegados 
ao Capítulo. E dentro desta descri
ção um dado inusitado e por de
mais revelador de porque tanta pre
caução no procedimento. Indica-se 
que a cédula do escrutínio com os 
nomes dos Irmãos que cada um 
elegeu precisa entregar “assinado 
com seu nome de religioso”34. Quer 
dizer, que o voto é secreto para a 
comunidade, porém não para quem 
fará o escrutínio dos votos. Portan
to, as eleições se realizam em meio 
a um ambiente de desconfiança e 
controle por parte dos Superiores. 
E, em segundo lugar, também cha
ma a atenção a insistência do Su
perior sobre “os deveres que o Ins
tituto e a consciência impõem nesta 
solene ocasião”. Ao destacar que 
o sufrágio seja dado “únicamente a 
quem o merece e não às solicitudes 
e à amizade”, está indicando que 
há um ambiente de mal-estar que 
busca captar adeptos. Isso explica 
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também a decisão por parte do Su
perior geral de controlar a quem se 
dá o voto.

Por outro lado, dão mostras de 
abertura para que haja participação:

“Os diretores e Irmãos professos que acham 

ser útil podem comunicar ao Capítulo geral 

informação ou observações que podem ajudar 

a dar ao Instituto um novo apogeu. [...] Assim 

mesmo lhes peço, notifiquem-me se há tendência 

para introduzir alguma novidade em alguns 

lugares, como consequência do desenvolvimento 

do Instituto. Estas notas ou memórias serão 

estudadas e apreciadas segundo seu valor e 

servirão, se é o caso, para regular tudo o que 

seja necessário para manter nossas tradições e o 

espírito da congregação, como o temos recebido 

de nosso Venerado Fundador. Ir. Théophane”35.

35 51.04.01.1893.1 Circulaires, T. 8, p. 289. Circular de 19 de fevereiro de 1893.
36 Lanfrey, A. Historia del Instituto T. 1, p. 278. Pró manuscrito.

O último gesto dessa carta é um 
gesto de abertura, um convite à par
ticipação, porém uma participação 
controlada também. As “comunica
ções” dirigidas ao Capítulo não se 
entregam a uma comissão ou a um 
delegado, senão que “lhes peço me 
notifiquem” e que “podem enviá-las 
para mim”.

O 9° Capítulo geral foi convoca
do para a eleição dos Assistentes 
cujo período de mandato, de acordo 
com tempos sinalizados nas Consti
tuições já se havia cumprido. Esse 
Capítulo, inaugurado com toda a 
solenidade, inicia-se com uma crise 
institucional originada pela demis
são do Superior geral. O Irmão Thé- 

ophane, nomeado para toda a vida, 
em 1883, aproveitou, não obstante, 
o Capítulo geral de 1893 para apre
sentar a demissão do cargo, que ele 
considerava superior às suas for
ças. O biógrafo do Irmão Théopha- 
ne, ao escrever no parágrafo ante
rior o que os capitulares confirma
ram “com voz unânime”, silencia um 
dado importante que não é muito 
conhecido, porém, que se relaciona 
com as precauções que o Superior 
tomou no processo das eleições 
dos capitulares, exigindo a assina
tura das cédulas de votação com o 
nome religioso para fazer frente a 
um ambiente hostil e de oposição.

“No Capítulo de 1893, há um grupo numeroso 

de descontentes, dirigidos especialmente contra 

o Irmão Bérillus, Assistente de St-Paul-Trois- 

Châteaux, que redigiram um protesto comunicado 

ao Superior geral, em 15 de abril de 1893, 

três dias antes da abertura do Capítulo. Os 

autores são os Irmãos Xénophon, Visitador de 

St-Paul-Trois-Châteaux, eleito capitular, o Irmão 

Anaclétus, Diretor provincial, os Irmãos Landolphe 

e Marcelino, este Diretor em Le Péage, o Irmão 

Zoêl, diretor do importante internato de Luc e, 

finalmente, o Irmão Jules, antigo membro da 

Província de St-Paul-Trois-Châteaux e opositor de 

longa trajetória. Foi uma certa revolta dos notáveis 

ao mesmo tempo que um questionamento do 

poder central”36.

A oposição procede de mem
bros da Província de Saint-Paul- 
-Trois-Châteaux que mantêm uma 
competição camuflada com a de 
Saint-Genis-Laval por liderar o Ins
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tituto. Parece que a origem dessa 
oposição remonta ao tempo do Ir
mão Luís-Maria e chega a seu mo
mento culminante com a nomea
ção do Irmão Nestor como Supe
rior geral, primeiro superior surgido 
da Provincia de Saint-Paul-Trois- 
-Châteaux. Porém, o prematuro de
saparecimento do Irmão Nestor não 
conseguiu minimizar o desconten
tamento, senão inflamar ainda mais 
porque alguns atribuíram a morte do 
Superior aos que haviam enviado as 
denúncias a Roma.

Superado esse incidente, o Ca
pítulo continuou a desenvolver o 
programa para o qual havia sido 
convocado, entre outros, definir a fi
gura dos Vigários provinciais e con
cretizar suas competências que se 
exercem principalmente sobre a re
gularidade, a formação dos Irmãos, 
o seguimento dos estudos, as esco
las e a administração profana.

10. X CAPÍTULO GERAL 
(1903)

O 10° Capítulo geral (1903) reu
niu-se em Saint-Genis-Laval e teve 
suas sessões entre os dias 20 e 25 
de abril de 1903,

“num momento muito crítico para o Instituto, 

quando já havia sido comunicado aos Superiores 

que a Câmara de Deputados havia rechaçado 

nosso pedido de autorização e que, como 

consequência desta decisão, dava-se 

à Casa Mãe um prazo de três meses 

para que fosse esvaziada”37.

37 Di Giusto, Luis, FMS. Historia del Instituto de los Hermanos Maristas. Rosário: 
Província marista Cruz del Sur, 2004, p. 128.

38 Théophane, Circulaires, T. 10, p. 228-234. Circular de 20 de outubro de 1902. 
Nesta lista se contabilizam no total 229 Irmãos estáveis, porém, entre os 242 que 
comunica o informe ao capítulo, há um faltante, porque não estão consignados os 
Irmãos da administração geral que são membros de direito do Capítulo.

Nessa circular de convocação 
podem-se observar vários deta
lhes interessantes. Em primeiro lu
gar melhora-se o procedimento 
da eleição para garantir o segredo 
do voto. Já não se exige assinar a 
cédula de votação como se exigiu 
para as eleições do Capítulo ante
rior e se colocam todas as cédulas 
numa urna antes de fazer o escrutí
nio. Segundo, oferece-se uma inte
ressante lista dos Irmãos elegíveis 
ao Capítulo, todos eles estáveis, 
com abundante documentação38 
sobre data de emissão do voto de 
estabilidade, cargo que desempe
nham, etc. E, finalmente, convida 
os Irmãos professos a participar na 
reflexão capitular enviando observa
ções ao Capítulo.

O Irmão Théophane, apoiando
-se em sua idade avançada de 80 
anos, expressou o desejo de ser dis
pensado do Generalato que exercia 
já há 20 anos. Ele havia sido eleito 
em forma vitalícia, porém, em razão 
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das novas Constituições que acaba
vam de ser redigidas, pensava que 
o cargo devia ser submetido a uma 
nova eleição. Dada a circunstância 
particular em que se encontrava o 
Instituto, os Capitulares pensaram 
que não era o momento para mudar 
o timoneiro da nave. Porém, decidi
ram realizar a eleição de um Supe
rior geral para um mandato de doze 
anos. Quando se procedeu à elei
ção, a maioria dos votos foram para 
o Irmão Théophane, que foi reeleito 
por uma esmagadora maioria, ape
sar do desejo que ele mesmo havia 
expresso de retirar-se por razões 
de saúde e das intrigas montadas 
contra ele por uma minoria de des
contentes.

11. OUTRAS ELEIÇÕES

De conformidade com uma opi
nião emanada da Sagrada Congre
gação dos Bispos e Regulares, de
cidiu-se que os Assistentes gerais 
do Instituto seriam eleitos por doze 
anos, de acordo com o que consta 
nas novas Constituições. No mes
mo dia 22 de abril, em uma segunda 
sessão, o Capítulo geral procedeu à 
eleição dos Assistentes cujo núme
ro ficou fixado em oito.

O estatuto dos Irmãos Assisten
tes muda. Deixam de ser Superiores 

maiores imediatos e suas atribu- 
ções serão assumidas pelos Irmãos 
Provinciais. Porém, ainda mantêm 
uma posição de controle exercida 
mediante as visitas de delegação. O 
Irmão Superior geral designa a cada 
Assistente as unidades administrati
vas que irá atender. Esse estatuto 
mudou posteriormente quando os 
Assistentes foram eleitos pelo Ca
pítulo para atender as Províncias ou 
Regiões do Instituto. “De fato, os 
Assistentes manterão, ainda por um 
tempo, o controle das Províncias”39.

39 Chronologie mariste, Roma 2010, 1903, p. 288.
40 Théophane, Circulaires, T. 10, p. 327. Circular de 20 de outubro de 1902.
41 Théophane, Circulaires, T. 10. Circular de 20 de outubro de 1902.
42 Carta del hermano Théophane al hermano Procurador. Saint-Genis-Laval; 1903

03-05; AFM 353, 1-8.

Criou-se então o cargo de Pro
vincial pelo qual se estabelecia à 
frente de cada Província um Irmão 
Provincial que governaria a Provín
cia como Superior maior. Por essa 
razão tiveram que se criar canonica- 
mente 11 novas Províncias e nomear 
pela primeira vez os seus respecti
vos Irmãos Provinciais40.

“Com este fim foi apresentado à Sagrada 

Congregação dos Bispos e Regulares um 

novo corpo de Constituições que é na verdade 

a evolução daquele de 1863 com algumas 

modificações”41.

O Irmão Théophane escreve que 
“as modificações introduzidas são 
aquelas bem conhecidas das Nor- 
mae às quais a Sagrada Congrega
ção convidou-nos a referir-nos”42. 
Porém, a troca será mais substan
cial. Quanto aos Superiores ma- 
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ristas, parece que não receberam 
com agrado as orientações das 
Normae porque os obrigava a acei
tar os critérios de governo manti
dos pela posição romana desde há 
quarenta anos. Roma mostrou-se 
mais aberta que os dirigentes do 
Instituto e com maior visão de fu
turo. Com efeito, nas novas Cons
tituições viu-se a necessidade de 
aplicar uma maior descentralização 
já que com os acontecimentos da 
França, o Instituto se havia espa
lhado pelo mundo.

“Evidentemente, para obter a aprovação romana 

os superiores cederam sobre o essencial: aceitam 

o governo provincial, o mandato temporário 

do Superior geral e não o vitalício”43.

43 Lanfrey, A. Histoire del’Institut des Frères Maristes. T. 1, Ch. XX. Pró manuscrito.
44 A.F.M., dossier 353-1-13. Carta de 14 maio 1903.

As novas Constituições limitarão 
o período do mandato do Superior 
geral e dos Assistentes que serão 
eleitos por 12 anos. Os Provinciais 
e os Vice-provinciais de agora em 
diante serão eleitos e nomeados 
pelo Superior geral e seu Conse
lho, por um período de 3 anos e 
somente poderão ser reeleitos por 
um período similar e para a mesma 
Província uma só vez. Os Diretores 
também serão eleitos por 3 anos 
e podem ser reeleitos por outros 3 
anos para a mesma casa. Uma vez 
concluídos os seis anos de manda
to numa casa, poderão ser eleitos 
para dirigir outras casas. Aos Irmãos 
Diretores de casas de menos de do

ze Irmãos, se lhes aconselha não 
impor mandatos em virtude do voto 
de obediência.

Também se introduziram modifi
cações em relação aos votos. O vo
to de estabilidade foi objeto de uma 
solicitude especial para que ficasse 
dentro das Constituições tal como 
se vinha practicando, pois não en
trava dentro das orientações dadas 
pelas Normae. O voto de obediência 
é substituído pelos três votos anuais 
temporários.

Até a aprovação das Constitui
ções de 1903, no Instituto chamava
-se Procura e Procurador geral tudo 
o que concernia à economia. Com 
as novas Constituições, todo esse 
campo ficaria em mãos do Irmão 
chamado Ecônomo geral. E se re
servava o nome de Procurador geral 
para o Irmão encarregado dos trâ
mites junto à Santa Sé.

O Capítulo, pouco informado44 
como de costume, no momento em 
que um decreto de dissolução afe
ta a congregação na França, vota 
pois, a aprovação das Constituições 
como o deseja o Irmão Théopha- 
ne e elege os Superiores segundo 
as Constituições novas, apesar dos 
veementes protestos de um Irmão. 
Imediatamente, após concluir-se o 
Capítulo, o expediente foi remetido 
a Roma, ao Irmão Procurador. “É ur
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gente que a Sagrada Congregação 
nos dê quanto antes a aprovação 
final que solicitamos”45, escreve o Ir
mão Théophane ao Irmão Procura
dor geral diante da Santa Sé.

45 Carta do Irmão Théophane, de 14 de maio de 1903.

12. DECRETO E
PROMULGAÇÃO

A aprovação de Roma não se 
fez esperar.

Foi concedida a 27 de maio 
de 1903, por um decreto do Papa 
Leão XIII, com grande alento da 
Igreja em momentos de dispersão. 
Durante o século que acabava de 
se encerrar, o Instituto se havia de
senvolvido especialmente na Fran
ça. Com a aprovação definitiva das 
Constituições, em 1903, o Instituto 
abria-se a uma gestão descen
tralizada, obrigado pela força dos 
acontecimentos.
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A EPIDEMIA DE CÓLERA 
NA PROVENÇA (1854) 
SEGUNDO OS ‘ANAIS’ 
DO IRMÃO AVIT
O Instituto e os problemas 
sanitários no século XIX

ARTIGOS

André Lanfrey, fms

A pandemia de 2020 - momento 
em que escrevo (início de novem
bro de 2020) -, animou-me a mon
tar um dossiê sobre um aspecto do 
Instituto muito presente em nossos 
documentos antigos, mas pouco 
tratado até então: a política sani
tária do Instituto ao longo do sé
culo XIX. Sabemos, aliás, o quanto 
o Pe. Champagnat se preocupou, 
desde o início, com o cuidado dos 
Irmãos doentes, organizando, tão 
logo que possível, uma enfermaria 
em L’Hermitage e convidando o Ir. 
Francisco a estudar medicina. Mes
mo quando se tornou superior, este 
continuou a dispensar cuidados aos 
Irmãos. Deixou-nos, aliás, numero
sos cadernos (n° 316 e 318 sobretu
do) cheios de receitas de remédios, 
de listas de plantas medicinais e de 
anotações, extraídas de tratados 
médicos de seu tempo, que mere- 
ceriam estudos aprofundados.

É verdade que a doença foi a 
companheira habitual das comuni
dades. Como nos meios populares, 
muito se morre no Instituto, amiú- 
de jovem, e frequentemente de tu
berculose, ainda não considerada 
como doença contagiosa1. E não 
por acaso o Ir. Emmanuel, inventor 
do Arquebuse, foi enfermeiro em 
L’Hermitage; enquanto o Ir. Ama- 
ble, enfermeiro em St. Paul-Trois- 
-Châteaux, aí criava o Biofosfato 
de cal2. Destinados, inicialmente, 
a cuidar dos Irmãos, tornaram-se, 
apenas mais tarde, produtos co- 
merciais3.

1 Ver em Biographie de quelques frères, Lyon, 1868, p. 54, a conversa de 
Champagnat com o Ir. Dorothée sobre os diversos estágios da tísica e suas causas: 
sobrecarga, subnutrição, falta de cuidados higiênicos, resfriado mal cuidado.

2 Annales de l’Institut, T. 2, 1865, § 61-66.
3 Tratava-se de panaceias, isto é, remédios destinados a curar toda sorte de 

males externos e internos.

No século XIX, as epidemias são 
menos temidas do que nos séculos 
anteriores, por razões contraditó
rias: por uma parte, as grandes epi
demias de peste terminaram (a úl
tima castigou Marselha, na França, 
em 1720); também na França, a elite 
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médica parisiense, imbuída da ideo
logia liberal, considera que o contá
gio é um conceito medieval que não 
combina mais com uma medicina 
emancipada das velhas ideias reli
giosas e do despotismo do Antigo 
Regime. É, pois, inútil impor qua
rentenas, consideradas contrárias 
à liberdade, ineficazes, bloqueando 
os intercâmbios. Esta atitude terá 
graves consequências, na França, 
por ocasião da pandemia de cóle- 
ra4 dos anos 1832-1854, da qual vou 
tratar. Ela será motivo de uma luta 
áspera entre os médicos liberais 
anticontagionistas e os contagio- 
nistas, considerados retardados e 
reacionários, mas muito numerosos 
fora da capital.

4 Jean-Pierre Luauté, « Epidémies, contagiosité et idéologie au XIX° siècle...et au- 
delà », em Annales médico-psychologiques, 178 (2020) 672-678, disponível em linha 
sobre ScienceDirect.

5 Os Anais dos Irmãos Maristas não fazem alusão a isso em 1832.
6 Informações tiradas, em parte, de wikipedia.
7 Ele se baseia sobre seus antigos relatórios de visitas. Mas, muitos deles não 

foram conservados nos arquivos. Por isso, seus Anais contêm, relativamente, poucas 
informações sobre o cólera.

1. AS EPIDEMIAS 
DE CÓLERA
EM 1832-1854

No começo do 19° século, o cóle
ra, mais ou menos endêmico na Ín
dia, alcança Moscou e a Rússia em 
1830, depois a Polônia e a Finlândia. 
Atinge Berlim em 1831, as Ilhas Bri
tânicas em fevereiro de 1832, e a 
França, em março do mesmo ano. 
A epidemia será violenta em Paris 
e no norte da França, mas o sul do 
país não será tocado5. Imigrantes 
irlandeses a teriam introduzido no 

Quebec, sempre em 1832, depois 
em Ontário e na Nova-Escócia. Pe
netra nos Estados Unidos da Amé
rica por Détroit e Nova Iorque. A 
pandemia atingirá a América do Sul, 
em 18336.

Depois de 1832, a França conhe
ce retornos esporádicos e locali
zados do cólera, antes que estou
re uma segunda epidemia maciça, 
em 1854. No norte da França, sua 
extensão é mais ou menos igual à 
de 1832; mas, desta vez ela afeta 
também toda a costa mediterrânea 
da França e sobe muito no interior 
de Provença e ao longo do vale do 
Ródano. É o território da Província 
de St. Paul-Trois-Châteaux, que ali 
fundou várias dezenas de escolas. 
O Ir. Avit, visitador desses estabe
lecimentos, em geral fundados re
centemente, será confrontado com 
esse fenômeno traumatizante. Ao 
escrever os « Anais » das casas, 
entre 1880 e 1890, deixou-nos nar
rativas sobre esse flagelo7.

Ele não conhece as causas do 
cólera e parece não acreditar em 
sua força contagiante. O vibrião 
do cólera, aliás, será identificado 
por Koch somente em 1884. Muito 
sensível ao calor, multiplica-se no 
verão. É a doença das mãos sujas, 
que se transmite por contato com 
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dejecções, alimentos estragados 
e águas contaminadas. É também 
uma doença urbana com o contá
gio favorecido pela promiscuidade. 
Mas, como na Provença as aldeias 
são geograficamente agrupadas, a 
epidemia alcança mesmo os terri
tórios rurais8. Cuidar dos doentes 
pode então ser perigoso e, muitas 
vezes, apesar das teorias anticon- 
tagionistas, os doentes são aban
donados a si mesmos.

8 O romancista Jean Giono (1895-1970) consagrou um romance histórico a essa 
epidemia na região interiorana provençal, intitulado Le hussard sur le toit (Gallimard, 
1951). É a história de uma jovem oficial piemontesa retornando a seu país, através de 
povoados devastados pela epidemia. Um filme com título igual foi inspirado nesse livro.

9 Françoise Huguet et Boris Noguès, « Les professeurs des facultés des lettres et 
des sciences en France au XIX° siècle » (1808-1880), junho 2011, cf. http://facultes19. 
ish-lyon.cnrs.fr (consultado em 30-10-2020).

10 É, provavelmente, água na qual se derrama detergente, produzido à base de 
cloro, e que se tornou de uso corrente.

2. AS NOTAS
DO IR. FRANCISCO 
SOBRE O CÓLERA

Em seus cadernos 316 e 318, o 
Irmão Francisco copia manifesta
mente várias opiniões médicas so
bre as causas do «cholera-morbus». 
Ele seria provocado «por hordas 
errantes de pequenos insetos hi- 
drófilos que buscam as atmosferas 
úmidas, os cursos de água». Trata
-se de uma opinião muito corrente, 
estando as águas amiúde poluídas. 
Mas o Ir. Francisco diz também que 
para «o cólera, a febre amarela, a 
sífilis, o sarampo, a escarlatina, etc. 
... a causa está no ar; mas, elas não 
contaminam a não ser os que estão 
predispostos». Outra passagem de

fine ainda o cólera como «envene
namento miasmático do sangue». 
Sobretudo, em seu caderno 318, o 
Ir. Francisco copia generosamen
te um fascículo de 22 p. de Camil- 
le Leroy, doutor em medicina, em 
Grenoble: « Da instrução relativa ao 
cólera-morbo e ao emprego dos 
meios desinfetantes », impresso em 
1832, por ocasião da primeira onda 
da epidemia do cólera . Trata-se de 
um indício interessante sobre os es
tudos médicos do Ir. Francisco, em 
data relativamente precoce e sinal 
de que, mesmo se a epidemia pare
ça não ter atingido o Hermitage, em 
1832, ela deve ter suscitado ali uma 
particular inquietação.

Nesse fascículo, impresso por 
ordem da municipalidade de Greno- 
ble, para informar os meios popula
res sobre o cólera e os meios para 
controlá-lo, o professor declara, ini
cialmente, não acreditar no caráter 
contagioso do cólera. Mas, trata-se 
mais de uma concessão aos pre
conceitos ideológicos da medicina 
oficial porque, no resto de seu dis
curso, preconiza medidas estritas 
de higiene e, tanto quanto possível, 
o isolamento do doente. Recomen
da, em particular, o uso de água 
clorada10.
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«Essa mistura será colocada numa vasilha 

bastante ampla, na entrada da casa ou na peça 

central do apartamento. Os membros da família 

terão o cuidado de, algumas vezes, mergulhar as 

mãos; o resto será derramado, à tardinha, 

i no chão, particularmente diante das portas 

ou janelas e perto das instalações sanitárias.»

O cólera se manifesta por « aba
timento, alteração de fisionomia, 
olhar terno, dores de cabeça, ver
tigens, muita sede, dores de estô
mago e de barriga, acompanha
das de diarreia e de vômitos... » É 
preciso aquecer o doente por meio 
de cobertas, fricções e cataplas- 
mas. Para remédios, «parece reinar 
certo acordo, entre os médicos da 
capital, sobre [...] « o láudano (pre
parado de ópio), o éter e diversos 
excitantes ». O doente será isolado 
num quarto limpo e suas roupas se
rão eliminadas ou lavadas cuidado
samente. Quanto aos cuidadores, 
« deverão evitar todo contato inútil, 
e seguir com mais rigor do que as 
outras pessoas medidas higiênicas 
que foram indicadas ».

3. A EPIDEMIA,
COMÉRCIO E GUERRA

O Ir. Avit não comenta causas 
econômicas e políticas da epide
mia, talvez evidentes demais para 
ele. Marselha, grande porto de co
mércio internacional, é também o 
término do vale do Ródano, grande 

via de circulação norte-sul, desde a 
Antiquidade, cuja importância aca
bava de ser, consideravelmente, re
forçada pela conclusão da estrada 
de ferro Lião-Marselha, em 1852. Foi 
por ali que, em 1848, passaram as 
tropas francesas, na reconquista de 
Roma, da qual o Papa tinha sido ex
pulso pela revolução. E sabemos o 
quanto os exércitos são o vetor tra
dicional das epidemias. Outro acon
tecimento maior: No dia 2 de dezem
bro de 1851, o príncipe-presidente da 
República, Luís Napoleão Bonaparte 
deu um golpe de Estado com o obje
tivo de restabelecer o Império. A re
sistência foi muito forte na Provença, 
onde numerosas convocações ar
madas foram realizadas. Sobretudo 
os anos de 1853-55 são aqueles da 
guerra da Crimeia contra a Rússia, 
promovida pela Inglaterra e a Fran
ça, e que terminará com a tomada 
de Sebastopol. Ela ocasiona grandes 
movimentos de tropas e, sobretudo, 
a atividade da frota de guerra base
ada em Toulon, a qual vai trazer da 
Crimeia focos de cólera que vão in
fectar a cidade e seus arredores.

Curiosamente, a extensão da 
epidemia, forte no norte e no sul, 
quase não afeta a região lionesa, 
ainda que localizada sobre uma via 
de comunicação maior entre esses 
focos. Mas a inquietação foi gran
de. Nos « Annales de la Providence 
Caille », em Lião11, o Ir. Avit passa, 
rapidamente, sobre este fato:

11 Um orfanato fundado por dois padres: os irmãos Caille. O estabelecimento 
estava bem próximo da basílica de Fourvière.
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« O cólera realizou suas terrríveis destruições na 

França e em toda Europa, em 1832, em 1835, 

em 1849, em 1854 e em 186512. Os lioneses 

redobraram suas peregrinações, suas procissões e 

sua devoção à Mãe de Deus e foram preservados 

do flagelo. Estrangeiros e soldados foram os 

únicos contaminados na cidade. »

12 Os Anais da escola de La Seyne fazem alusão a essa epidemia.
13O mapa aqui incluído, ao qual acrescentei os lugares evocados pelos documentos, 

vem de Patrice Bourdelais, Michel Demonet, Jean-Yves Raulot, em « serviços sanitários 
», nos Annales E.S.C., 1978, n° 33-1, p. 125-142.

14 Uma cidade operária.
15 Sem necessidade de dormir, mas porque estava enfraquecido pela doença.
16 A Província do norte dependia do Ir. Francisco. A alusão ao Ir. Louis-Marie é, 

sem dúvida, um erro.

No Loire, região mais industrial 
e com populações menos estáveis, 
os Anais da escola de Lorette, cen
tro industrial distante dois passos 
de L’Hermitage, assinalam:

« O cólera apareceu aqui, em 1846. Os Irmãos 

se mostraram à altura de sua vocação.

O Ir. Cécilien, sobretudo, distinguiu-se pelos 

cuidados que soube prodigalizar aos infectados 

pelo cólera. [...] Em 1854, o cólera fez aqui 

numerosas vítimas. No entanto, as aulas 

não foram interrompidas. »

4. O CÓLERA NO
NORTE DA FRANÇA13

Em torno de 1850, o Instituto ain
da está pouco presente na parte 
norte da França. Entretanto, o có
lera vai bater forte na pequena pro
víncia de Beaucamps. Em sua carta 
aos Irmãos da Oceania (C. II, p. 417, 
e Anais de 1849, § 22), de 26 de ju
nho de 1849, o Ir. Francisco - sem
pre atento aos problemas sanitários 

e encarregado dessa província -, 
precisa que:

« O cólera-morbo castiga fortemente em Paris 

e no Norte. Em Paris, o flagelo fez, há pouco 

tempo, até 600 vítimas por dia. No Pas-de-Calais, 

contabilizou-se até 800 casos dessa doença, em 

uma paróquia de 1.200 almas. Nosso caro Ir.

Didyme, diretor de Lens14, foi atingido; esperamos 

que consiga escapar-se. »

Os Anais dos Irmãos de Lens, 
uma cidade industrial de 14.000 ha
bitantes, oferecem alguns detalhes 
complementares:

« No mês de junho de 1849, uma epidemia de 

cólera castigava Lens e arredores. O Ir. Constance, 

cozinheiro, foi contaminado e teve que ficar de 

cama, sem sono15, durante dois meses. O Ir.

Didyme também esteve acamado. Três salas de 

aula, a cozinha e dois doentes provocaram então 

o devotamento dos Irmãos Nizier e Firmino. O 

primeiro pediu socorro ao Ir. Sulpice, então diretor 

em Beaucamps, e ao estimado Ir. Luís Maria16.

5. A EPIDEMIA
EM MARSELHA E
NA PROVENÇA

Passemos agora para o sul da 
França da qual o Ir. Avit, testemu
nha ocular, nos descreve o ambien
te de pânico da região marselhesa, 
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no baixo vale do Ródano e o inte
rior provençal, ao norte de Toulon, 
onde ele visita a escola da pequena 
comunidade de La Verdière (1.071 
hab.17) onde os Irmãos trabalham

desde 1851. Vindo de Marselha, ele 
nos oferece duas versões paralelas 
sobre a cidade que acabara de dei
xar e a escola onde encontrara um 
caso de cólera.

Aumento das mortes 
de abril a novembro 
de 1854

17 O Ir. Avit dá, provavelmente, os números dos anos 1880-90. Em 1854, eles 
podiam ser um pouco diferentes.

‘Annales de La Verdière’ 
(Provença)

‘Annales de l’Institut’, 
1854, § 69-70

Nossos relatórios de 1853 e 
1854 desapareceram. Por ocasião 
dessa última visita, o cólera casti
gava na Provença, sobretudo em 
Marselha cuja população fugia em 
todas as direções.

[69] Fazendo nossa viagem 
pelo Sul, encontramos o cólera na 
Provença e fomos testemunhas do 
enlouquecimento provocado pe
lo flagelo na cidade de Marselha. 
Os comboios da estrada de ferro 
transbordavam de fugitivos, tudo o 
que havia de carros, veículos, ca
valos e asnos, na cidade, era insufi
ciente para transportar as pessoas 
transtornadas na campanha. As es
tradas estavam tomadas de pedes
tres que fugiam desvairadamente 
do contágio. Muitos, não podendo 
mais, se deitavam sobre as pilhas 
de pedras destinadas à pavimenta
ção das estradas e ali morriam.
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Aqui chegando, nos deparamos 
com dois jovens Irmãos que nos 
pareceram muito confusos. Infor
maram-nos que o Ir. Diretor esta
va acamado. Fomos encontrá-lo e 
pudemos constatar que ele não era 
cuidado. Não sabendo o que seria 
melhor, os jovens Irmãos tinham 
feito ferver uma porção ou pitada 
de violetas numa panela cheia de 
água e lhe serviram esse caldo sin
gular.

[70] Chegando à (a escola de) la 
Verdière, fundada pelo Sr. conde de 
Forbin d’Opède e sua beneficente fi
lha, encontramos o Ir. Eold, diretor, 
de cama e atingido pelo cólera. Seus 
dois auxiliares, dois meninos, esta
vam muito assustados e decididos 
a abandonar seu chefe naquela noi
te. Questionados por nós, reconhe
ceram que não tinham dado outros 
remédios ao doente a não ser uma 
panela cheia de água na qual tinham 
fervido uma porção de violetas.

Chamado por nós, o médico de
clarou que havia ali um início de có
lera. Nós tivemos que esperar para 
que todo perigo desaparecesse; 
com isso os jovens Irmãos ficaram 
muito satisfeitos. Eles tinham feito 
um plano de evadir-se e teríamos 
encontrado o Ir. Diretor abandona
do a si mesmo, se tivéssemos che
gado 24 horas mais tarde.

O médico foi chamado, o caste
lão (autoridade) e o sr. Cura foram 
avisados; cuidados foram dispen
sados ao Ir. Diretor, e o medo que 
tivemos foi superado sem outras 
consequências. Fizemos um rela
tório do que vimos ao Reverendo 
Irmão que o fez ler no refeitório de 
L’Hermitage e convidou os Irmãos 
a rezarem pelos infelizes habitan
tes da Provença... »

Na mesma região do interior 
provençal, o Ir. Avit menciona dois 
outros estabelecimentos mais ou 
menos atingidos. Primeiramente, 
Le Luc-en-Provence, 56 km ao nor
te de Toulon, que ele visitara no dia 
24 de julho de 1854. A escola, que 
se tornará mais tarde um próspero 
internato, conta com quatro Irmãos.

« As duas salas contavam com 122 crianças, 

incluídos 10 internos e 75 (alunos) gratuitos. 

Ele acrescenta: « Havendo perigo para os alunos 

e os Irmãos, nas salas, que são verdadeiras 

fornalhas, permiti saírem às 11h e entrarem às 

14h, e partirem às 17h. O ofício e a leitura serão 

recitados às 13 horas; é uma precaução contra o 

cólera do qual tivemos sintomas por aqui. As aulas 

continuam (funcionam), sem operar milagres, no 

entanto. »

Em Carcès, pequena cidade de 
2.700 habitantes, a uns vinte km a 
oeste de Luc, a escola foi fundada 
em 1853.

« Tudo ia bastante bem quando, em 1854, o 

cólera apareceu. O flagelo conquistando grandes 

proporções, muitas pessoas deixaram a região 

para ir à campanha com seus filhos. O secretário 

da prefeitura considerou não ter salvação se não 

fugindo; um de seus filhos assumiu as funções. 

Os Irmãos, no entanto, continuaram as aulas com 

os poucos alunos que permaneciam. O Ir. Julien,

André Lanfrey, fms 87



39
fms CadernosMARiSTAS

naturalmente frio e taciturno, desanimou, tornou-se 

melancólico e rabugento [...]. Houve queixas ao 

Ir. Diretor que o repreendeu, mas não se corrigiu. 

Algumas queixas do mesmo gênero foram feitas 

contra o Ir. Viventiol [...]. No início do cólera, o sr. 

Cura caiu doente; no fim de agosto morreu não da 

epidemia, mas de uma complicação de doenças 

estranhas18. Os Irmãos tomaram como um dever 

passar noites, em rodízio, junto a ele. O exemplo 

deles foi imitado por algumas pessoas devotadas 

ao pároco. Durante todo o tempo da epidemia, 

o fardo da paróquia caiu sobre seu coadjutor, 

Pe. Blancard, que se ultrapassou em trabalho e 

devotamento. »

18 De fato, o cólera se manifesta segundo modalidades variadas, o que contribui 
para transtornar as populações.

19 Frutas e legumes não cozidos são considerados como agentes de transmissão 
da epidemia.

Eis alguns exemplos significa
tivos das diversas consequências 
da epidemia que suscita o pânico 
de alguns, compreendidas algumas 
autoridades, mas também a con
tinuidade da vida social, num am
biente particularmente pesado, que 
afeta o moral das pessoas, incluídos 
alguns Irmãos; no entanto, revela 
também devotamentos notórios.

6. O CÓLERA
NA PERIFERIA
DE MARSELHA

Em síntese, na Provença interior, 
o cólera é aquele dos povoados e 
pequenas cidades. Mas há duas 
comunidades da periferia marse- 
lhesa que sofreram fortemente os 
efeitos de sua proximidade com a 
grande cidade, onde os Irmãos tive
ram a ver com o cólera.

No relatório de sua visita à esco
la de Séon Saint Henri (6.000 hab.), 
nos arredores de Marselha, onde a 
escola dos Irmãos foi fundada em 
1840, o Ir. Avit nos oferece uma vis
ta de conjunto, repercutindo as no
tícias dos jornais que assinalam os 
agentes e as vítimas principais do 
flagelo.

« Façam rezar pelo Sul que tem grandíssima 

necessidade disso, desolado como está pelo 

cólera. Marselha, Arles, Montpellier, Nímes, 

Avignon, Orange, etc., sofrem da contaminação. 

Em Marselha, onde o cólera faz estragos, 

há apenas alguns dias, morreram, ontem, 75; 

e o número vai crescendo. Fogem de todas 

as partes. Em Arles, onde a epidemia parece 

diminuir, houve em torno de 2.000 vítimas, 

apenas durante o mês de junho; dentre 

200 operários de uma oficina da estrada de 

ferro, 80 foram levados. Não sei nada dos outros 

lugares. Em Marselha, a autoridade fez atirar 

ao mar todas as frutas dos revendedores, 

incluindo as laranjas19. O cólera atinge sobretudo 

os militares e as crianças, e parece 

que estará logo terminado. »

Nos Anais de Gémenos (1.600 
hab.), 22 km a leste de Marselha, 
ele descreve com mais precisão do 
que nos Anais de La Verdière a tris
te situação de Marselha:

« Nós revimos essa escola, no dia 12 de julho de 

1854. Contava com 110 alunos, todos gratuitos. 

[...] Lê-se em nosso relatório o que segue: « Como 

já lhe disse, o cólera sozinho levou, na segunda- 

feira passada, 75 pessoas em Marselha ; 120 na
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terça-feira, 108 na quarta-feira e

106 na quinta-feira. Os números parecem indicar 

uma diminuição. Errado. 60 a 70.000 pessoas 

fugiram para o campo, lá a epidemia encontra 

menos gente para atacar. Se não fosse triste, 

seria divertido ver esses pobres citadinos 

correndo; uns a pé com ou sem carga, outros 

numa carroça de carvão, ou sobre carretas 

carregadas de colchões, de móveis, etc.

Os carros públicos sucumbem sob o peso de seus 

viajantes; os lugares são leiloados e difíceis de 

encontrar, em qualquer direção que se vá.

O cólera atingiu dois fujões na estrada 

de St. Marcel. Informa-se que o vírus está 

também em Toulon20.

20 Porto de guerra, ao lado oriental de Marselha, que foi um dos núcleos da 
epidemia.

21 É o nome do vento dominante, considerado limitador da temperatura e capaz 
de impedir o contágio.

O prefeito de Marselha, esforçando-se 

para atenuar a gravidade do mal, anuncia 

que está tomando medidas, as quais provam, 

sem réplica, que a atitude é das piores.

Todas as casas de educação despediram 

seus alunos. Fazei rezar. »

Entretanto, apesar desse quadro 
mortificante, a vila de Gémenos é 
menos atingida e o Ir. Avit dá ao fato 
uma explicação meteorológica: « o 
cólera é moderado por um mistral21 
bastante forte. »

7. O CÓLERA NO VALE 
DO RÓDANO

Sobre as aglomerações desse 
eixo, deixemos o Ir. Avit evocar uma 
reação à epidemia, muito diferente 
daquilo que nos disse, preceden

temente. Em Maillane (1.350 hab.), 
um pouco ao sul de Avignon, ele 
nos oferece um cenário completo 
da crise marcada por duas fases 
opostas: um primeiro tempo de pâ
nico e de fuga; depois, esse da re
cuperação.

« A igreja paroquial parece remontar 

ao século XII ou XIII [...]. Ali venerava-se, 

outrora, uma estátua de madeira, sob o nome 

de N. Sra. da Graça. Esta estátua, quase 

carunchada, foi relegada à casa das religiosas, 

em torno de 1830. » Na época do cólera, 

em 1854, a população quase inteira abandonou 

o povoado e fugiu em todas as direções. 

Permaneceram apenas 110 pessoas das quais 

umas trinta estavam contaminadas pelo flagelo. 

Foi quando se lembraram da antiga estátua. 

Medidas foram tomadas por pessoas não atingidas. 

Dirigiram-se à igreja das religiosas, em procissão e 

mantendo um melancólico silêncio.

A estátua foi solenemente reconduzida à igreja, 

ao canto do Miserere. No percurso, 

uma portadora do cólera, agonizante, melhorou 

subitamente e recuperou a saúde sem demora, 

assim como todas as outras pessoas atingidas. 

Desde aquela época, a mesma estátua é, 

solenemente, levada em procissão 

no dia 28 de agosto de cada ano.

Um sermão é feito, ao ar livre, perto da casa 

das religiosas e um cântico provençal 

é entoado com entusiasmo. »

E o Ir. Avit acrescenta: « Desde 
1854, as localidades vizinhas foram 
mais ou menos atingidas pelo flage
lo, mas nenhum caso ocorreu em
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Maillane. Eis algumas estrofes do cântico em questão22:

Texto original 
em provençal

Tradução (aproximada) 
em português

Sias lous soulas d’aquéu que plouro, 
Sias lou remédi di malaut;
E de la mort piéi, quand ven l’ouro, 
D’ou Paradis tenès li clau.

Vós sois o consolo daqueles que 
choram.
Vós sois o remédio dos doentes; 
E se, em seguida, vem a hora da 
morte,
Do paraíso vós tendes a chave.

Refrain
Nosto-Dama de Graci, 
Que nos avès sauva 
Vous venèn rèndre grâce 
coume avèn toujour

Refrão
Nossa Senhora da Graça
Que nos salvastes,
Vimos para vos agradecer, 
Como sempre temos feito.

II
Rapelèn-nous de l’espetacle 
Que dins Maiano se vegué
Rapelen-nous dou grand miracle. »

II
Recordai-nos o espetáculo 
Que em Maillane temos visto;
Recordai-nos o grande milagre. »

Assim, na metade do século XIX, 
reencontra-se o velho costume 
medieval da procissão penitencial e 
de súplica que permite a uma popu
lação desconcertada renovar seus 
laços comunitários23.

22 Ele consta por inteiro, com algumas variantes, em « La gerbe de Mistral 
(Frédéric Mistral é um poeta provençal) à l’autel de Marie ». Poèmes & cantiques 
oubliés recueillis et publiés par le R.P. A. David, Livraria Bloud et Gay, 1930, Paris, p. 
4. No fim do texto, informa-se que este cântico foi cantado « l’an dou colera » (no 
ano do cólera).

23 De fato, os Irmãos Maristas vão instalar-se em Maillane, apenas em 1881. Ao 
organizar um breve histórico desse lugar, o Ir. Avit evoca a epidemia do cólera.

Ao norte de Maillane, Mondra- 
gon (2.643 hab.), a uns vinte km de 
St Paul-Trois-Châteaux, reagiu da 
mesma forma: «Os mondragonen- 
ses recorreram a N. D. des Plans, 

levaram triunfalmente sua estátua à 
igreja paroquial e o flagelo cessou 
». Em Livron (3.275 hab.), a meio 
caminho entre as cidades de Mon- 
télimar, ao sul, e a grande cidade 
de Valence, tem-se a impressão 
de estar no limite norte da epide
mia. A diferença de religião impede, 
sem dúvida, as manifestações co
munitárias lembradas acima, mas a 
urgência faz passar para segundo 
plano as diferenças religiosas.
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« Durante o cólera de 1854, que fez 400 vítimas 

aqui, o sr. pároco Bernard distinguiu-se por 

sua enérgica caridade, estendida tanto aos 

protestantes quanto aos católicos.

Os Irmãos secundaram-no do melhor modo. »

CONCLUSÃO

Finalmente este relato do Ir. Avit, 
sobre uma epidemia que provo
cou, na França, 143.000 vítimas em 
1853-5424, e provocou, sobretudo 
na Provença, forte supermortalida- 
de (um número dobrado em cer
tos lugares) é relativamente magro. 
Diz-nos, no entanto, o suficiente 
para podermos discernir sobre os 
grandes traços de um fenômeno 
que, não somente mata muita gen
te, mas, sobretudo, provoca o pâ
nico e a angústia nas populações. 
Apesar desse ambiente de deses- 
truturação social, observam-se ati
tudes mais corajosas, suscitadas 
ou não pelas autoridades civis e re
ligiosas, encarregando-se dos do
entes, apesar dos riscos a que se 
expõem. A organização de procis
sões, mencionada em alguns luga
res, é particularmente interessante 
porque permitem a uma comunida
de pulverizada de unir-se, de reen- 
corajar-se e enfrentar o perigo com 
realismo. Se é preciso considerar 
com prudência a relação de causa 
e efeito entre a procissão e o tér

24 Patrice Bourdelais, Michel Demonet, Jean-Yves Raulot, « La marche du choléra 
en France : 1832-1854 », nos Annales E.S.C., 1978, n° 33-1, p. 125-142.

25 Nos « Annales de l’Institut » o Ir. Avit lembra uma epidemia de saturnismo 
(intoxicação pelo chumbo) em St. Genis-Laval, em 1879-80 (T. 3, 1879, § 26-31, p. 
255-257; 1880, § 53-54, p. 278-279).

26 Um passo a mais será dado em 1870 com a publicação do « Manuel domestique», 
composto pelo Ir. Philogone, um assistente, verdadeiro tratado destinado a ensinar às 
comunidades uma verdadeira higiene de vida e a se cuidarem com seus próprios meios.

mino da epidemia, o conceito do Ir. 
Avit não é tão singelo quanto pode- 
ríamos ser tentados a pensar hoje.

Contrariamente aos dias de hoje, 
uma epidemia massiva como essa 
de 1854 não é senão a subida aos 
extremos de uma situação sanitária 
muito frágil, da ausência de higiene 
geral e de uma medicina pré-cien- 
tífica. Ao menos, podíamos assim 
pensar até 2019. Mas a crise atual 
ensinou-nos que o poder político e 
o mundo científico se encontraram 
tão desprovidos face ao COVID-19 
quanto os médicos e governos do 
século XIX, face ao cólera. Esse 
acontecimento permite-nos com
preender melhor o estado de espí
rito do Ir. Francisco e as razões de 
agir dos Irmãos Emmanuel e Ama- 
ble que testemunharam, ao mesmo 
tempo, a viva consciência de uma 
fragilidade sanitária permanente25 e 
a vontade de reduzi-la sem demora 
e sem contar demais com as autori
dades políticas e médicas26.

Ademais, eles têm uma visão ho- 
lística da epidemia, percebida não 
apenas como problema infeccioso, 
mas igualmente como crise global 
de uma sociedade. Para eles, a co
ragem, a caridade e a religião tanto 
contribuem para resolver esse pro
blema quanto a competência médi
ca. Ao contrário, mais bem providos 
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cientificamente do que no século 
XIX, nossos serviços de saúde não 
parecem melhor preparados para 

dar sentido ao infortúnio, nem pa
ra preservar um laço social, favore
cendo a resiliência das populações.
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UM ARTIGO QUE COMPROMETEU 
O ÊXITO DAS GESTÕES
DO IR. FRANCISCO EM ROMA, EM 1858

Nos Cadernos Maristas, n° 38 e 39, o Ir. Antonio Martínez 
Estaún escreveu uma história de nossas constituições, 
desde as origens até 1903. O artigo do diário que eu tenho 
a intenção de apresentar e comentar aqui e que, a meu 
entender, é muito pouco conhecido, inscreve-se nessa 
história complicada. E, pelo que eu sei, o primeiro texto 
dedicado em dar a conhecer os Irmãos Maristas através 
de um meio de difusão internacional. Com efeito, L’Univers 
era o grande diário católico francês, cujo redator chefe, 
Louis Veuillot, gozava de prestígio internacional e contava 
com o apoio de Pio IX. Porém, seu catolicismo, ao mesmo 
tempo populista, muito intransigente e conservador, que 
seduzia a uma grande parte da opinião católica, suscitava, 
não obstante, a desconfiança de muitos entre as elites 
eclesiásticas ou leigas. Em resumo, ser distinguido por 
semelhante diário resultava comprometedor, ainda quando 
uma primeira leitura do artigo sobre os Irmãos Maristas não 
deixa entrever um fundo político-religioso suficientemente 
conflitivo, do qual vou tentar, num comentário, desenredar 
as causas, origem e consequências.
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«Notícias de Roma. [...] Ro
ma, 6 de março de 18581»

1 Este diário pode ser consultado na web da biblioteca nacional da França. Pude 
encontrá-lo, graças à colaboração do Ir. Adrien Mercier, secretário da província 
L’Hermitage.

2 O autor emprega voluntariamente a linguagem arcaica de uma vida de S. 
Francisco. Tradução para o português: «Os irmãos Menores são dados a este mundo 
nesta hora difícil, como um povo bendito, e o Filho de Deus disse no Evangelho: 
O que fazeis ao mais pequeno de meus irmãos, o tereis feito a mim mesmo. E 
ainda quando o Senhor Deus se refere a todos os pobres de espírito, anunciava 
especialmente a ordem dos irmãos menores».

[...] «Agora, permitam-me 
falar de uma instituição que 
conhecem sem dúvida vossos 
leitores; nunca é supérfluo 
repetir coisas boas. Numa 
aldeia da diocese de Lyon, 
chamada La-Valla, e situa
da ao pé das montanhas do 
Vivarais, um pobre vigário, 
religioso Marista, reuniu em 
1817, alguns jovens piedosos 
e abnegados. Dedicou todo 
seu patrimônio, 1.600 fran
cos, para comprar uma casa 
contigua ao presbitério, e aí, 
durante oito anos, a santa po
breza, uma penúria absoluta, 
a oração, o estudo e o traba
lho manual destes cristãos 
tímidos e desconhecidos, 
solicitaram o olhar de Deus, 
obtiveram o amor da Virgem 
Maria, que buscaram por 
protetora, e prepararam para 
o mundo católico um novo 
apostolado.

Esse pobre vigário, chamado 
Champagnat, fundou assim, 
com a aprovação da autori
dade diocesana, uma socie
dade que chamou Pequenos 
Irmãos de Maria. Invenção 
sublime da humildade, de
signação três vezes feliz, 
que recorda o afeto que S. 
Francisco de Assis tinha por 
este epíteto de Pequenos ou 
Menores! Um cronista fran
cês refere-se a este assun
to trazendo as palavras do 
bem-aventurado amante da 
pobreza a seus Irmãos: « Les 
frères Mineurs sont octroyés 
à cestuy monde, à cette heure 
extrême, en manière de peu- 
ple béni, et le Fils de Dieu 
a dit en l’Evangile : Ce que 
ferez au plus minime d’entre 
mes frères, si est-ce que 
l’aurez faict à moi-même. Et 
encore que messire Seigneur 
Dieu entendit signifier tous 
pauvres en esprit, toutefois, 
en manière spéciale, prédit la 
religion ès-frères mineurs2».

Protegido em 1824, pelo 
Mons. de Pins, administra
dor apostólico da diocese 
de Lyon, e mais adiante por 
Sua Eminência o Sr. cardeal- 
-arcebispo de Bonald, os 
Pequenos Irmãos de Maria 
estenderam-se do seu rincão 
à diocese, da diocese a toda a 
França, da França ao mundo. 
Estabeleceram-se na Bélgica, 
na Inglaterra, atravessaram 
os mares e foram semear as 
sementes fecundas da verda
de na Oceania.
A finalidade da obra dos 
Pequenos Irmãos de Maria 
é a instrução primária das 
crianças, sobretudo nos am
bientes rurais. Por um lado, 
pertencem por seu fundador, 
à piedosa congregação dos 
Maristas; por outro, com
pletam humildemente a hu
milde instituição dos Irmãos 
das Escolas Cristãs; pois, 
enquanto estes cumprem 
sua missão nas cidades e 
localidades importantes, os
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Pequenos Irmãos buscam os 
novos povoados do campo e 
das vilas. Podem estar apenas 
em dois na comunidade para 
dirigir uma escola, e vivem, 
é verdade, de uma peque
na retribuição cobrada das 
crianças com mais recursos, 
diferente dos Irmãos das Es
colas Cristãs que devem ser 
ao menos três em cada centro 
e que, mantidos por funda
ções particulares ou por mu
nicípios, dão geralmente uma 
educação gratuita.

O hábito das duas congrega
ções é o mesmo, menos a ca
pa, mais curta entre os Peque
nos Irmãos, que cingem sua 
cintura com um cordão e car
regam uma cruz sobre o peito 
. Enfim, os Pequenos Irmãos 
representam para os Irmãos 
das Escolas Cristãs o que 
os Capuchinhos são para os 
Franciscanos (Cordeliers); o 
que quer dizer, que uns com
plementam os outros e juntos 
são chamados a regenerar as 
classes pobres mediante a de
dicação, o exemplo e a edu
cação. A existência legal da 
congregação dos Pequenos 
Irmãos de Maria foi reconhe
cida e autorizada para toda a

França como instituição de 
utilidade pública por um de
creto de 20 de junho de 1851, 
assinado por S.M. Napoleão 
III, então presidente da Re
pública, e nestes momentos 
conta com 1665 membros, 
336 escolas e dão educação 
primária a 50.000 crianças. 
Resultado imenso! Prodígio 
admirável dos tempos apos
tólicos que deve perpetuar-se 
até o fim na Igreja de Deus.

Na atualidade, trata-se de ob
ter a aprovação definitiva da 
Santa Sé, a fim de dar à so
ciedade esta grande força que 
procede da unidade, de impri
mir-lhe este selo da continui
dade e da santidade que Deus 
pôs nas mãos do Papado. O Ir
mão Francisco, superior geral, 
chegou a Roma acompanhado 
de um dos seus assistentes e 
ajudado pelas recomendações 
de muitos bispos, tutelado so
bretudo por S. E. Mons. Car
deal de Bonald.

Esperamos que seu pedido 
possa contar com uma acolhi
da favorável. Já S. S. Pio IX 
dignou-se recebê-lo com sua 
grande bondade. Os que repe
tem que a Santa Sé dá mostras 

de uma severidade extrema e 
de uma contemporização de
masiado prolongada nas apro
vações que se solicitam a sua 
autoridade suprema, não se 
preocupam muito dos perigos 
ou das inutilidades de propos
tas das que somente o bem pa
rece ser o objeto, e não consi
deram que é por um desígnio 
de sua Providência que Nosso 
Senhor Jesus Cristo transmitiu 
o poder soberano ao Bispo de 
Roma.

A genialidade romana tem se 
afastado sempre das teorias 
para fixar-se na realidade das 
coisas; suas formas de pensar 
são mais fortes, mais sólidas 
que sutis, e sua missão pa
ra conservar e conquistar o 
mundo à fé não lhe permi
te perder-se em abstrações 
da imaginação. A Santa Sé 
guarda circunspeção, prudên
cia; examina com sabedoria 
sossegada as condições de 
uma obra e quando reconhe
ceu que esta obra, como a dos 
Pequenos Irmãos de Maria é 
realmente boa, útil segundo 
Deus, e que contribui à gló
ria da Igreja, aprova-a com 
termos precisos, a cumula de 
favores e bênçãos».

3 Esta passagem está provavelmente inspirada nos estatutos fundamentais.
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A visão em perspectiva 
deste documento

Em 1851, o Instituto foi reconhe
cido pelo governo francês como as
sociação caritativa de utilidade pú
blica. Sob o nome oficial de «Peque
nos Irmãos de Maria» dispunha fi
nalmente de um estatuto civil sólido. 
Porém, no plano canônico sua situ
ação era pouco clara: era conside
rado pelo clero e a opinião católica 
como um anexo dos Padres Maris- 
tas, reconhecidos provisoriamente 
por Roma com o nome de Socieda
de de Maria, desde 1836. Em 1845, 
o capítulo dos Padres Maristas, por 
influência do Pe. Colin, decidiu uma 
separação entre Padres e Irmãos, 
que não era viável na medida em 
que estes não gozavam de nenhum 
estatuto civil nem canônico. Sem 
dúvida, tendo sido superada esta 
hipoteca do lado civil em 1851, os Ir
mãos podiam fazer gestões em Ro
ma para fazer-se reconhecer como 
congregação religiosa.

O primeiro passo de tal proje
to era a realização de um capítulo 
geral para definir a regra. Eviden
temente, este capítulo celebrou
-se com a autorização do cardeal 
de Bonald. É o que afirmava o Ir. 
Francisco por ocasião da sessão de 
abertura, a 31 de maio: «Meus que
ridos Irmãos: eleitos e escolhidos 
pela Congregação e com a aprova
ção de sua Eminência Monsenhor 
o Cardeal Arcebispo de Lyon, eis- 
-nos aqui reunidos para uma deci
são muito importante». Numa carta 
em 28 de maio (C. II, p. 168) tinha 
escrito a Bonald: «Os Irmãos capi

tulares chegaram desde ontem, pa
ra examinar as Regras que havíeis 
querido autorizar-nos e submetê
-las a vossa submissão». O capítulo 
aconteceria em três sessões, entre 
1852-54, determinando sucessiva
mente as Regras Comuns (1852), o 
Guia das Escolas (1853), as Regras 
de Governo (1854).

Aparentemente, nenhum eclesi
ástico foi delegado para supervisar 
os trabalhos do capítulo. O Pe. Co- 
lin, até então superior oficioso dos 
Irmãos, contentou-se em declarar 
no início da primeira sessão do ca
pítulo, em 4 de junho de 1852, que 
renunciava a toda autoridade sobre 
eles e os convidava a governar-se 
por si mesmos. Esta ausência de 
um representante da autoridade 
eclesiástica teria consequências a 
curto e a longo prazo, pois os su
periores, carentes de experiência e 
de autoridade, tiveram dificuldades 
para controlar uma assembleia nu
merosa que abordava temas que 
ultrapassavam as capacidades de 
muitos dos capitulares e que, em al
guns outros, suscitavam protestos 
ou propostas inoportunas. Este ca
pítulo esteve, pois, longe de desen
rolar-se com serenidade, como o 
recorda o Ir. Avit em seus Anais do 
Instituto. Alguns Irmãos considera
ram que as decisões tomadas não 
eram conformes com a tradição 
nem com o espírito do Instituto. Es
te mal-estar foi duradouro e contri
buiu para pressionar o Ir. Francisco 
e seus assistentes a preparar com 
celeridade o dossiê de seu pedido 
de reconhecimento canônico. Po
rém, uma carta do Ir. Marie-Jubin, 
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secretário do Instituto e um dos 
descontentes, chegaria a Roma em 
abril de 1858 e lhes causaria muitos 
desgostos.

A separação entre Padres e Ir
mãos tampouco resultou fácil de 
levar-se a cabo4. Por ocasião do 
capítulo dos Padres de 1854, o Pe. 
Colin demitiu-se e o Pe. Julien Fa- 
vre (1812-1885) foi eleito como se
gundo superior geral. Natural de 
Ain, ordenado sacerdote em 1836, 
entrou nos Padres Maristas no 
mesmo ano. Não havia vivido as 
origens maristas, e mal conheceu 
a Champagnat. Não manteria mui
tas relações com o Ir. Francisco. 
Em sua correspondência publicada 
recentemente,5 manifestava em re
lação aos Irmãos uns sentimentos 
bastante contraditórios. Em 17 de 
setembro de 1856, queixou-se ao 
Ir. Francisco com o motivo da publi
cação da Vida do Pe. Champagnat 
(carta, n° 83) porque incluía juízos 
imprudentes, especialmente com 
respeito ao Sr. Courveille, e não 
havia sido submetida à autoridade 
episcopal, coisa que incomodava 
aos Padres Maristas, tidos sempre 
pela opinião geral como superio
res dos Irmãos. Considerava tam
bém que os superiores dos Irmãos 
exerciam uma direção espiritual in

4 O Pe. Colin, por motivo da regra dos Padres que impunha a vida comum, chegou 
a ser reticente em conceder capelães maristas para as casas dos Irmãos; e quando 
em 1853, pediu que um Irmão ensinasse no colégio da Seyne, dos Padres, o Ir. 
Francisco recusou pelo mesmo motivo. «Isto dá lugar a uma série de complicações 
entre as duas congregações, independentes neste momento».

5 Bernard Bourtot, s.m., Julien Favre. Documents pour l’étude du généralat Favre, 
Roma, 2012, tomo 1.

6 Este sentimento protetor transparecia em várias cartas ao Pe. Nicolet.

discreta que fazia concorrência aos 
confessores dos Irmãos nas casas 
de formação e nos pensionatos. 
Por isto, por ocasião da viagem dos 
Irmãos Francisco e Luís Maria a Ro
ma, em 1858, pediu ao Pe. Nicolet, 
seu procurador, que perguntasse 
à Penitenciaria sobre os superiores 
leigos (Irmãos e Irmãs) que abusa
vam da direção espiritual interro
gando a seus subordinados «in ma- 
teria luxuria». E recomendava a seu 
correspondente que não dissesse 
nada aos Irmãos, muito sensíveis a 
este tema (Carta 134, 21/02/1858). 
Em resumo, com relação aos Ir
mãos, o Pe. Favre manifestava uma 
certa benevolência, bem conforme 
à mentalidade sacerdotal daquela 
época, não desprovida de um senti
mento de superioridade6 totalmente 
normal ao parecer, e compartilha
da por muitos Padres Maristas. Por 
outra parte, inquieto pelos erros do 
governo dos Irmãos, julgava que a 
separação dos dois ramos maristas 
havia sido demasiado radical e em 
todo caso prematura.

Sobre as gestões frente à cor
te pontifícia, o Pe. Favre serviu de 
modelo aos Irmãos, pois o Pe. Co- 
lin, que devia elaborar uma regra 
da Sociedade de Maria, não fez na
da. Com a ajuda de seu conselho, 
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o novo superior redigiu as Regulae 
fundamentales que apresentaria em 
Roma, em fevereiro-abril de 1856. 
Regressaria em finais de novembro 
de 1856, até fevereiro de 1857, so
bretudo para organizar um escritório 
permanente ante a corte pontifícia 
cujo titular foi, desde finais de 1856, 
até julho de 1859, o Pe. Nicolet. Es
te, a pedido do Pe. Favre, alojou os 
Irmãos Francisco e Luís Maria no 
seu escritório do Palácio Valentini. 
Por sua correspondência sabemos 
que, a 4 de abril de 1856, o Pe. Favre 
colocou-se em contato com Mons. 
Bizzarri (carta 61, p.108), secretário 
da congregação dos bispos e regu
lares e sobretudo com Mons. Ludo- 
vic Chaillot, um canonista francês 
«com quem estabeleceu correspon
dência para acompanhar a regra».

A ofensiva ultramontana

Ora, este Mons. Chaillot é em 
Roma um dos mais encarniçados 
ultramontanos. Seria mais tarde o 
consultor das constituições dos Ir
mãos Maristas e lhes criaria todo ti
po de dificuldades. Sua influência lhe 
advinha de uma revista em francês, 
«La correspondance de Rome», di
ário bimensal que havia fundado em 
1848. A partir de 1850, suas rela
ções na administração pontifícia lhe 
possibilitaram aprofundar-se nos 
dossiês da Cúria: «os bispos encon

tram, com horror, repartidos na im
prensa, suas negociações supos
tamente secretas e seus pedidos 
de decisão na matéria de direito 
canônico, de liturgia e de disciplina 
eclesiástica7». E esses documentos 
estavam acompanhados de «co
mentários eruditos e mal-intencio
nados que só podiam ser ditados 
por funcionários do alto escalão da 
burocracia da Cúria8». O artigo pu
blicado sobre os Irmãos Maristas 
em L’Univers respondia ao mesmo 
procedimento, pelo menos discutí
vel. Por outra parte, L’Univers, diário 
violentamente ultramontano, reutili
zou por sua conta alguns artigos de 
La correspondance de Rome.

7 Austin Gough, Paris et Rome. Les catholiques français et le pape au XIX° siècle. 
Edições do ateliê, 1996, p. 172.

8 Ibid.
9 Por isso a carta do Ir. Marie-Jubin suscitaria uma investigação.

Porém, este ultramontanismo da 
imprensa era unicamente o apoio 
a um ultramontanismo decidido do 
Papa e da corte pontifícia que, nos 
anos 1848-53, suprimiram toda a 
autonomia do episcopado e em 
particular toda veleidade de resis
tência galicana ou liberal do epis- 
copado e dos teólogos. Os núncios 
apostólicos controlaram de perto 
os episcopados nacionais: a litur
gia romana impôs-se um pouco por 
todas as partes. E Roma escutava 
com gosto as reclamações dos sa
cerdotes ou dos religiosos em con
flito com seu bispo ou seu superior9.

Indignados por esses ataques 
ultramontanos que solapavam sua 
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autoridade, os bispos franceses, 
acusados sem cessar de galicanis- 
mo, inspiram em 1852, uma carta 
aberta escrita por Mons. Dupa- 
noup intitulada Le journalisme dans 
l’Église, denunciando a ditadura de 
L’Univers e da La correspondance 
de Rome. O Papa rechaçou esta 
queixa dos bispos, porém o go
verno francês, que protegia mili
tarmente o Papa, inquieto por esta 
onda ultramontana, conseguiria em 
1852, a supressão da La corres- 
pondance de Rome. Não obstan
te, L’Univers, por sua conta, man
teve uma atmosfera de suspeita 
em ralação a todos aqueles que 
não lhe pareciam suficientemente 
leais a Roma. Por outra parte, Pio 
IX, considerando-se como o centro 
da Igreja e concebendo os bispos 
como seus delegados, considerou 
toda resistência ao centralismo ro
mano como uma ameaça de cis
ma. Finalmente, a encíclica Inter 
multíplices, de 1° de abril de 1853, 
que focava mais particularmente o 
arcebispo de Paris, Mons. Sibour, 
condenando o galicanismo, ratifi
cou a submissão do episcopado 
e o triunfo do populismo católico 
ultramontano ao estilo Veuillot, o 
redator chefe de L’Univers10. A pro
clamação feita por Pio IX do dogma 
da Imaculada Conceição em 1854, 
será também a confirmação solene 
da supremacia pontifícia.

10 Com respeito ao incremento e ao triunfo do ultramontanismo, ver a obra clássica 
de R. Aubert, Le pontificat de Pie IX, ch. IX, Os progressos do ultramontanismo.

11 Membro de uma sociedade secreta revolucionária que conspirava em favor da 
unidade italiana.

12 Uma estação termal do leste da França, no maciço dos Vosges.

A questão romana

O contraste entre essa intransi
gência centralizadora do poder es
piritual e a debilidade política do pa
pado não podia ser mais evidente. 
Em 1848, Pio IX teve que fugir para 
Gaeta, expulso pela República ro
mana. Desde então, seu poder po
lítico dependeu da boa vontade da 
Áustria e da França cujo governo, 
sob a pressão do ultramontanismo 
francês, mantinha um exército em 
Roma. Ao recusar com obstinação 
ceder à corrente do Risorgimento, 
Pio IX deixava o campo livre a Ca- 
vour, o ministro do rei do Piemonte- 
-Sardenha que fazia manobras para 
arrastar à guerra contra Áustria a 
um Napoleão III hesitante. O atenta
do de Orsini, a 14 de janeiro de 1858, 
umas semanas antes da viagem dos 
Irmãos Francisco e Luís Maria a Ro
ma, recordou ao imperador, antigo 
carbonaro11, seus compromissos 
com o Risorgimento. Em 21 de julho, 
enquanto o Ir. Francisco estava em 
Roma, Cavour entrevistou-se com 
Napoleão III, em Plombières12,para 
preparar uma guerra contra Áustria 
que teria lugar em maio-junho de 
1859 e daria lugar à constituição de 
um reino de Itália que reivindicava 
Roma como capital.

Esse ambiente de vigílias guer
reiras e depois conflito aberto não
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podia favorecer o progresso da so
licitude de autorização dos Irmãos 
Maristas, em 1858-60. E como Pio 
IX persistiu em rechaçar o fato con
sumado, a questão romana envene
naria por muito tempo a política euro- 
peia. Na França, o governo imperial, 
julgando que o ultramontanismo re
presentava um perigo para a unidade 
nacional, suprimiu L’Univers a 30 de 
janeiro de 1860 e se aproximou dos 
liberais, permitindo que a imprensa 
anticlerical atacasse as congrega
ções consideradas como a ponta de 
lança do ultramontanismo.

O ultramontanismo 
dos Maristas

Um estudo profundo sobre os 
Maristas e o ultramontanismo seria 
muito útil. O Ir. Francisco era eviden
temente ultramontano. Seus cader
nos testemunham abundantemente 
sua veneração do Papa perseguido 
e sua admiração pela cidade de Ro
ma, transbordante de piedade. Era 
um ultramontanismo mais místico 
que político, longe, acredito eu, do 
pensamento de Joseph de Mais- 
tre, teórico de um papado pedra 
angular da ordem europeia que in
fluenciou notavelmente o clero. Em 
resumo, o ultramontanismo do Ir. 
Francisco estava próximo ao dos 
primeiros Maristas cujo formulário 
de 1816 leva seu selo. Eles, como di
ferença dos ultramontanos radicais 
da metade do século, não puseram 

em dúvida a legitimidade da auto
ridade episcopal13 e permaneceram 
politicamente discretos.

Os Irmãos Maristas segundo o Diário L’Univers de 15 de marzo de 1858

O Pe. Favre parece-me de um 
ultramontanismo mais radical como 
sugerem suas relações contínuas 
com Mons. Chaillot, reveladas por 
sua correspondência. Além dis
so, sua preocupação por escrever 
uma regra e procurar que Roma a 
aprovasse rapidamente sem o con
sentimento do Pe. Colin, delatava 
uma diferença de sensibilidade ul- 
tramontana entre o fundador e seu 
sucessor. Poderia ser um dos moti
vos da disputa em torno da regra: o 
Pe. Colin e alguns Padres Maristas 
questionaram o Pe. Favre, nos anos 
1860-70, sobre a legitimidade da re
gra que ele elaborou e submeteu à 
aprovação de Roma.

Seja como for, o Pe. Favre com
preendeu a profundidade das sus
peitas romanas com respeito às eli
tes eclesiásticas francesas tenden
tes sem cessar ao cisma e que era 
preciso vigiar como o leite sobre o 
fogo. Mostrou-se inteligente ao si
tuar em Roma a um representante 
permanente para manter relações 
frequentes com a administração 
pontifícia. O próprio Ir. Francisco te- 
ria que aprender muitas coisas em 
pouco tempo. Por isso o cardeal de 
Bonald, ultramontano moderado ou 
- o que vem a ser o mesmo - ga- 
licano moderado, considerou que

13 Em sua biografia de Champagnat, Achievement from the depths, o Ir. Stephe 
Farrell teve o cuidado de recordar na introdução a querela entre galicanismo e 
ultramontanismo.
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o ano 1858 não era bom momen
to para buscar uma autorização de 
Roma. Duvidava da capacidade do 
Ir. Francisco para obter o êxito num 
clima de confusão político-religiosa 
e em vésperas de uma guerra.

Uma congregação de 
importância excepcional

A peça mestra do dossiê do Ir. 
Francisco era um Mémoire sur la 
congrégation des Petits Frères de 
Marie (C. II, p. 506-511) que trazia 
uma visão global de suas origens, 
sua finalidade, seu espírito, sua si
tuação naquele momento: 336 cen
tros, 1665 membros (entre eles, 
um milhar de professos perpétuos 
e temporários) distribuídos por 26 
dioceses, cujos bispos haviam ou
torgado uma carta de recomenda
ção. Por sua extensão, pelo núme
ro e qualidade de seus apoiadores, 
era uma congregação de impor
tância excepcional, que solicitava o 
reconhecimento romano. É por isto 
que L’Univers lhe dedicara um arti
go bastante extenso.

Sem dúvida, esse ‘Mémoire’ te- 
ria o inconveniente de eliminar qua
se por inteiro a pertença do Institu
to à Sociedade de Maria durante a 
maior parte de sua existência e de 
recordar, citando o prospecto de 
1824, que Champagnat havia queri
do «dar às crianças do campo e dos 
pequenos municípios o bom ensi
no que os Irmãos da Escolas Cristãs 
davam [...] às das cidades e locali
dades importantes». Estas declara
ções influenciaram muito no artigo 
de L’Univers que estudamos, e in

clusive nas intenções romanas com 
respeito aos Irmãos Maristas. Evi
dentemente, o ‘Mémoire’ não era 
carente em sentimentos ultramon- 
tanos, certamente sinceros: «devo
tos filhos da santa Igreja romana», 
os Irmãos Maristas buscavam as 
bênçãos da sede apostólica e de
sejavam «que a aprovação supre
ma da Santa Sé viesse fortalecer o 
centro de sua congregação e a au
toridade suprema dos superiores»

A viagem e a estada 
em Roma até 
a audiência pontifícia

Na circular de 2 de fevereiro de 
1858 (C. II, p.314-322), o Ir. Francis
co anunciava aos Irmãos sua via
gem e a do Ir. Luís Maria, situando 
esta iniciativa numa história ideal 
do Instituto, protegido sempre por 
Maria nas situações mais difíceis. 
Calculava o tempo de sua ausência 
em dois ou três meses. De fato, o Ir. 
Luís Maria regressaria em abril, po
rém, ele somente em fins de agos
to, atrasado por dificuldades impre
vistas das que o artigo de L’Univers 
era só a primeira.

Como o Ir. Francisco deixou uma 
cronologia detalhada de sua viagem 
(caderno 305) e de sua estada em 
Roma, podemos facilmente seguir 
o desenrolar dos acontecimentos. 
Os dois superiores saíram de Her- 
mitage no sábado, 6 de fevereiro. 
Passaram provavelmente a noite 
em St Genis-Laval onde se finaliza
va a construção da nova casa-mãe. 
No dia seguinte visitaram o cardeal 
de Bonald que lhes deu sua carta
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de recomendação. Algumas car
tas do Pe. Favre indicam que pas
saram também pela residência dos 
Padres Maristas, embora de forma 
rápida, para receber a súplica a seu 
favor junto às autoridades romanas 
(Carta 129 p. 216). Ao contrário do 
‘Mémoire’ do Ir. Francisco, ela in
sistia na fundação da Sociedade de 
Maria, a dependência dos Irmãos 
com respeito ao superior geral e a 
decisão do Pe. Colin de separá-los 
dos Padres, os quais, não obstante, 
continuavam interessando-se por 
eles e prestando-lhes serviços.

Na mesma tarde, os Irmãos 
Francisco e Luís Maria tomaram um 
trem para Marselha14 aonde che
garam de manhã. Depois de uma 
viagem por mar até Civitta Vecchia, 
chegaram a Roma dia 11, às 2 da 
madrugada. Como estava previsto, 
foram acolhidos pelo Pe. Nicolet no 
Palácio Valentini, Praça dos Santos 
Apóstolos. Nos dias seguintes vi
sitaram, sobretudo, alguns sacer
dotes e prelados franceses: ao Pe. 
Villefort, jesuíta, Mons. de Falloux, 
irmão do ministro, ao cardeal de Vil- 
lecourt, natural da diocese de Lyon, 
antigo bispo da Rochelle que lem
brou com eles La-Valla, St. Martin- 
-en-Coailleux, St Chamond, «onde 
tinha exercido o Santo Ministério». 
No dia 13, apresentaram ao Cardeal 
Barnabó, Prefeito da Propaganda, 

sua Memória e os Estatutos funda
mentais do Instituto. Seguindo seus 
conselhos solicitaram, por media
ção do embaixador da França, uma 
audiência pontifícia que teria lugar 
na segunda, 1° de março.

Nesse dia apresentaram seu 
dossiê ao Papa e «a pedido de sua 
Santidade, lhe entregamos o livro 
das Constituições e das Regras co
muns que ele mesmo juntou ao dos
siê». Porém, em seguida, o Ir. Fran
cisco cometeu talvez um deslize:

«Prezado Santo Padre, nossa obra, sendo 

como uma filial do ramo dos Padres Maristas, se 

vossa Santidade quiser enviar nosso pedido à 

Sagrada Congregação da Propaganda, 

onde os Padres Maristas são mais conhecidos, 

lhe estaríamos muito agradecidos15, porém, 

contentamo-nos absolutamente com os bons 

desejos de vossa Santidade».

Tal pedido estava em contradi
ção com a Memória que mal falava 
dos laços com os Padres Maristas e 
contrariava, sem dúvida, a um Papa 
pouco propenso a deixar-se impor 
uma linha de atuação16.

Um artigo do L’Univers 
desestabilizador

Uma visita ao cardeal Barnabó 
na sexta, 5 de março, informou aos 
dois superiores que o dossiê lhe ha

14 A linha Lyon-Marseille entrou em operação em 1852.
15 A Propaganda tinha a reputação de analisar mais rapidamente os dossiês que 

os Bispos e Regulares.
16 Na segunda audiência que precedeu o regresso do Ir. Luís Maria, o Ir. Francisco 

declararia que renunciava a este pedido.
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via sido confiado e que devia elabo
rar um informe. Tudo parecia decor
rer do melhor modo até a segunda, 
15 de março, em que o Ir. Francisco 
anotou, com estilo telegráfico em 
seu diário: «A Mons. Talbot, cama
reiro de Sua Santidade, no Vaticano; 
artigo do L’Univers sobre a Socie
dade; somos alheios ao tema; es
tamos entristecidos». Ele mesmo e 
o Ir. Luís Maria conheciam o texto, 
que citei anteriormente, que apre
sentava os Irmãos Maristas sob um 
aspecto que não era precisamente 
o que eles tinham desejado. Um lei
tor não iniciado podia lê-lo sem ver 
nele outra coisa que uma informa
ção banal, enquanto se tratava de 
uma manifestação típica da convi
vência entre redes ultramontanas 
romanas e francesas e um intento 
de arrastar o Instituto por uma via 
na qual nunca se havia pensado.

Como já disse: naquela época 
L’Univers era não somente o gran
de diário católico francês, senão 
uma forma de diário oficioso da ad
ministração romana. Gozava dos 
favores de Pio IX e de uma grande 
parte da corte pontifícia. O artigo 
sobre os Irmãos Maristas provinha 
manifestamente do dossiê entregue 
aos serviços do cardeal Barnabó, 
inspirado, seja no informe do carde
al ou bem em um intento de influir 
em sua redação. Uma carta do Pe. 
Nicolet, o procurador marista, de 8 

de março de 1858, parece referir-se 
a Mons. Chaillot: tratava-se de um 
prelado francês a quem foi comuni
cado o ‘Mémoire’ e que o transmitiu 
a um correspondente de L’Univers.

Uma lembrança 
dos princípios romanos 
relativos ao 
reconhecimento de 
corporações religiosas

O artigo constava de três par
tes. A primeira, no fundo, a menos 
importante, apresentava os Irmãos 
Maristas. Como era uma congrega
ção pouco conhecida no plano na
cional, o autor a situava com refe
rência aos Irmãos da Escolas Cris
tãs. As digressões sobre os Irmãos 
Menores e os Capuchinhos apre
sentavam-se como reminiscência 
histórica sugerindo que a mesma 
inspiração apostólica (franciscana 
ou educativa) pudera gerar obras 
complementares17. Porém, esta in
formação sobre os Irmãos Maristas 
era sobretudo o pretexto a uma jus
tificação da política pontifícia diante 
das críticas de numerosas congre
gações, sobretudo francesas que 
tinham dificuldade em fazer-se re
conhecer. O autor justificava a ati
tude romana com dois argumentos: 
um de ordem teológico: «Nosso 
Senhor Jesus Cristo transmitiu ao 
Bispo de Roma o poder soberano»; 
o outro, mais cultural: «o gênio ro

17 Como estava no ambiente da lei Falloux, de 1850, que favorecia as congregações, 
o autor sugeria quiçá uma melhor coordenação no serviço da educação popular 
católica.
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mano» mais sólido que sutil recusa 
«perder-se nas abstrações da ima- 
ginação18». Era uma argumentação 
muito discutível, inclusive a partir 
da teologia, porém, típica do ultra- 
montanismo do L’Univers. De fato, 
a maior parte dos que dirigiam em 
Roma pedidos de reconhecimen
to, sabiam que a suspeita de falta 
de veneração para com a Santa Sé 
era constante; que a administração 
pontifícia era um labirinto; e que a 
lentidão romana estava feita mais de 
deixa-andar do que de sabedoria19.

18 Esta teoria seria assumida de novo pelo Pe. Nicolet ao dirigir-se ao Ir. Francisco.
19 O cardeal Barnabó era considerado como uma honrosa exceção entre um 

pessoal que os governos de então, entre eles os historiadores, consideraram como 
muito medíocre.

20 Um sinal de que Pio IX vê os Irmãos Maristas na órbita dos Irmãos das Escolas 
Cristãs: por ocasião da última audiência do Ir. Francisco, a 9 de agosto, lhe pergunta: 
«Onde vos alojais em Roma? Em casa dos Irmãos das Escolas Cristãs? ». Parece 
que nunca teve em conta os laços entre Padres e Irmãos Maristas.

Em todo caso, os Irmãos Maris- 
tas estavam avisados: a adminis
tração pontifícia que «examina com 
uma lenta sabedoria as condições 
de uma obra», via-os mais próximos 
aos Irmãos das Escolas Cristãs que 
aos Padres Maristas. E o cardeal 
Barbaró empregaria frente a um Ir. 
Francisco desconcertado, uma po
lítica dilatória, multiplicando os pre
textos para manter o dossiê a seus 
serviços. Ademais, em cada encon
tro repetia ao Ir. Francisco que o 
Papa concebia aos Irmãos Maristas 
como os complementos educativos 
dos Irmãos das Escolas Cristãs. É, 
por outra parte, por ocasião de uma 
dessas conversações que parece 
ter nascido a expressão: «Irmãos

Maristas das Escolas». Com efeito, 
o Ir. Francisco anotou no dia 15 de 
abril de 1858:

«S.E. (o cardeal Barnabó) disse-nos que foi falado 

de nós, dia 12, em Sta. Agnès, durante o almoço. 

O Cardeal Patrizzi ao S. Padre: São Irmãos das

Escolas Cristãs aos quais V.S. deu a comunhão. - 

Não, responde o Papa; são dois Pequenos Irmãos 

de Maria, para as escolas; eu os conheço. [...] 

São Irmãos para preencher os vazios que deixam 

os Irmãos das Escolas Cristãs20».

Um severo fracasso 
do Ir. Francisco

Quando o Ir. Francisco regres
sou à França, em finais de agosto 
de 1858, a ameaça de um reconhe
cimento que fazia dos Irmãos Ma- 
ristas uma espécie de anexo dos 
Irmãos das Escolas Cristãs não se 
havia descartado. Só podia vanglo
riar-se de um escasso êxito: seu 
dossiê havia sido registrado, não 
sem dificuldade, na congregação 
de bispos e regulares. Porém, nem 
o Pe. Favre, nem o cardeal de Bo- 
nald suportam ver-se despojados 
de seus laços históricos e espiritu
ais com os Irmãos Maristas. Con
siderando-se conjuntamente como 
suas autoridades tutelares, reagi
ram em lugar do Ir. Francisco. Uma 
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carta do Pe. Favre ao bispo de Belley, 
Mons de Langalerie21, de 7 de feve
reiro de 1859, revela-nos algo desta 
manobra defensiva: «Tive a honra de 
almoçar ontem em casa de sua emi
nência o cardeal de Bonald22. Sua 
eminência o cardeal de Villecourt23 
estava ali, assim como Louis Veu- 
illot, etc». Por ocasião deste almoço 
estudou-se a estratégia de resis
tência colocada em destaque numa 
carta do cardeal de Bonald, de 16 de 
fevereiro de 1859, pedindo a Roma 
que os Irmãos Maristas, mal dirigidos, 
fossem postos de novo sob a depen
dência dos Padres Maristas. Essa in
tervenção teria como consequência 
o bloqueio do dossiê depositado pelo 
Ir. Francisco e a ruína do projeto de 
aproximação entre Irmãos Maristas 
e Irmãos das Escolas Cristãs, prova
velmente pouco elaborado, todavia. 
Foi também uma manifestação de 
desconfiança para com o Ir. Francis
co que, desautorizado por seus su
periores, não lhe restava outra coisa 
senão demitir-se, em 1860.

21 Bernard Bourtot, Julien Favre, Documents pour l’étude du généralat Favre, 
Tomo I (1854-1866), Roma 2012, doc. 173, p. 289.

22 No momento estava presente em Roma, ao mesmo tempo que o Pe. Favre.
23 Membro da alta administração pontifícia.
24 Em seu caderno 305, o Ir. Francisco, que fala amplamente de sua estada em 

Roma, dá a impressão de não saber decodificar o funcionamento da administração 
pontifícia e de haver-se deixado manipular. Sem dúvida, por sua paciência e sua 
obstinação chegou a conseguir alguns modestos resultados.

25 Seria preciso investigar a partir de quando essa expressão aparece nos 
documentos.

26 Por exemplo, o livreto das constituições de 1922 traz como título: «Constituições 
do Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas ou Pequenos Irmãos de Maria».

A origem do nome 
canônico dos Pequenos 
Irmãos de Maria

Esse artigo do L’Univers foi, 
pois, o primeiro obstáculo encon
trado pelo Instituto no longo cami
nho de seu reconhecimento roma
no. Uma etapa decisiva seria supe
rada em 1863, com um reconheci
mento provisório que convertia em 
caducos os dois projetos competi
dores: vínculos com os Irmãos das 
Escolas Cristãs ou tutela dos Pa
dres Maristas, que obrigaram ao Ir. 
Francisco a demitir-se24. Porém, o 
reconhecimento definitivo somente 
teria lugar em 1903. O nome canô
nico oficial «Irmãos Maristas das 
Escolas25» conserva o rastro do 
projeto de 1858, quando L’Univers, 
Pio IX e a administração romana 
quiseram situar o Instituto na órbi
ta dos Irmãos das Escolas Cristãs. 
Porém, este título, não conforme 
com a tradição, seria mal-recebido 
pelo Instituto26.
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TRINTA ANOS DE 
PESQUISA MARISTA 
(1990 - 2020)

DOCUMENTO

André Lanfrey, fms

1. Índice de números, autores e temas dos Cadernos 
Maristas 1 a 22

No número 1 dos Cadernos Maristas (p. II), de 6 de junho de 1990, o 
Conselho Geral definiu o objetivo da revista: “Dar a conhecer a situação 
das pesquisas sobre nossas origens e sobre o que nos caracteriza como 
Irmãos Maristas”. É publicada nas quatro línguas oficiais do Instituto. Não 
fixa nenhuma periodicidade, porém se estabeleceu que cada número 
tenha três partes: informações sobre os trabalhos relativos ao patrimônio, 
estudos que exponham um trabalho de pesquisa e documentos inéditos 
relativos ao Fundador. A criação da revista representa a segunda etapa 
de uma política de novo impulso editorial da Congregação, já que desde 
dezembro de 1984, com o número 22, se deixou de publicar o Boletim do 
Instituto, que era um meio para difundir notícias e trabalhos de pesquisa.

A partir de 1987, a revista FMS Mensagem garantiu as notícias. E no seu 
primeiro número, de 1° de fevereiro de 1987, o Ir. Charles Howard recordava 
que o Conselho Geral tinha nomeado uma comissão presidida pelo Ir. Yves 
Thénoz, secretário geral, que havia recomendado reestabelecer uma revista 
periódica de informação contínua com o espírito do Boletim e nomear um 
Irmão como responsável das publicações. Era lógico criar uma segunda 
revista especializada nos trabalhos fundamentais como haviam feito Ecos e 
Boletim do Instituto, sobretudo a partir de 1950. Sob a direção do Ir. Paul Sester, 
que primeiro foi auxiliar, depois secretário geral e em seguida se converteu 
em arquivista, a revista Cahiers Maristes estava muito vinculada a uma 
tradição de pesquisa relativamente recente, ao arquivo geral e ao patrimônio 
marista. Em dezembro de 2005, a revista havia chegado ao número 22, no 
qual o Ir. Paul Sester publicou o catálogo alfabético de autores indicando o 
título de seus artigos e o número da revista na qual se encontravam. Este 
catálogo continua sendo interessante para os pesquisadores, que podem 
ter rapidamente uma ideia dos trabalhos realizados de 1990 a 2005.
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Durante os 15 primeiros anos, a publicação de cada número não foi 
muito regular: em média saíram três números por ano. Champagnat, sua 
pessoa e os documentos que deixou foram o tema fundamental até sua 
canonização. Depois os temas foram mais amplos e incluiam a Sociedade 
de Maria, o Ir. Francisco e a história do Instituto em geral.

2. Índice dos Cadernos Maristas 1 a 38

Em 2020, a coleção de Cadernos Maristas, depois de 30 anos de 
existência, chegou ao número 38. O ritmo de publicações diminuiu ao 
número um por ano, porém com maior densidade e com autores mais 
diversos. De qualquer modo, cabe celebrar os trinta anos da revista como 
um sinal de vitalidade em um tempo pouco favorável para este tipo de 
trabalho. Parece que a elaboração de um catálogo completo seria uma 
maneira simbólica, porém útil, de evidenciar esse acontecimento.

Por isso, foram criados três índices: o primeiro corresponde à ordem 
dos números dos Cadernos Maristas, em duas partes: de 1 a 22 e de 23 
a 31. Dali em diante há algumas variantes secundárias. O segundo faz a 
lista alfabética dos autores. No terceiro, que duvido um pouco sobre ele, 
proponho um índice temático, que é mais difícil de fazer.

I. Índice cronológico dos Cadernos Maristas, 1 a 38

Número, data, págs. Autor Título Tema

N. 1 - Junho 1990

Págs. 1-16 Sester Paul Nos archives : essai 
historique

Instituto

Págs. 17-18 Silveira Luis Le “ Centre d’Études 
Maristes “ de la Province de 
Rio de Janeiro

Instituto

Págs. 19-22 Brambila 
Aureliano

Centre d’Études du 
Patrimoine spirituel mariste, 
CEPAM

Instituto

Págs. 23-28 Michel Gabriel Le confesseur du Père 
Champagnat (M. Duplay)

CH

Págs. 29-46 Balko 
Alexandre

Marcellin Champagnat, 
Éducateur

CH

Págs. 47-66 Sester Paul Jean-Baptiste Furet, 
biographe de M. Champagnat

CH

Págs. 69-125 Sester Paul Les résolutions de 
Champagnat

CH
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N. 2 - Junho 1991

Págs. 1-24 Sester Paul Nos archives aujourd’hui, 
contenu.

Instituto

Págs. 25-28 Brambila 
Aureliano

Centre d’Études du 
Patrimoine spirituel mariste

Instituto

Págs. 29-32 Bibliografia Publications maristes Instituto

Págs. 33-52 Sester Paul Frère Jean-Baptiste Furet, 
biographe
de M. Champagnat (suite)

CH

Págs. 53-60 Roche Jean Marie notre Bonne Mère 
d’après les Lettres 
de M. Champagnat

CH

Págs. 61-71 Stirn Roger Première tête de pont des 
Frères Maristes à Paris 
(paroisse St Augustin)

Instituto

Págs. 73-76 Documento Instructions sur le rosaire CH/Fontes

Págs. 77-82 Documento Sermon sur la dévotion 
au rosaire

CH/Fontes

N. 3 - Maio 1992

Págs. 1-18 Sester Paul Nos archives aujourd’hui 
(suite)

Instituto

Págs.19-24 Brambila 
Aureliano

Marie dans nos Constitutions Instituto

Págs. 25-74 Balko 
Alexandre

Le Père Champagnat et la 
formation des Frères

CH

Págs. 75-79 Stirn Roger Le recrutement des 
vocations

Instituto

Págs. 81-90 Documento Plusieurs sermons sur les fins 
dernières

CH/Fontes

Págs. 91-93 Documento Réflexions sur la fin de 
l’homme

CH/ Fontes

N. 4 - Março 1993

Págs. 1-18 Bibliografia Ouvrages sur M. Champagnat CH/ biblio.

Págs.19-20 Sester Paul Publications maristes Instituto

Págs. 21-25 Sester Paul Colloque sur l’histoire et la 
spiritualité maristes : Marie 
dans l’Eglise naissante et à la 
fin des temps

S.M.

Págs. 27-47 Sester Paul Les discours sur l’enfer de M. 
Champagnat

CH/Fontes

Págs. 49-62 Michel Gabriel Antoine Linossier CH

Págs. 63-81 Bergeret 
Maurice

Pédagogie éducative des 
FMS

Instituto
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Págs. 83-104 Documento Trois discours sur l’enfer CH/ Fontes

Págs. 105-113 Documento Deux sermons sur la mort 
du pécheur

CH/Fontes

N. 5 - Maio 1994

Págs. 1-15 Bibliografia Ouvrages sur M. 
Champagnat

CH/biblio.

Págs. 16-21 H.J.M./ H.G. T. Publications maristes Instituto

Págs. 22-38 Balko 
Alexandre

Le Père Champagnat et la 
confiance

CH

Págs. 39-48 Lanfrey André Pour une méthode de 
relecture de la spiritualité des 
Ordres religieux

Instituto

Págs. 49-60 Farneda 
Danilo

“ Guide des Écoles “ (1817 - 1853) 
; étude historico-critique.

Instituto

Págs. 61-65 Documento Le pardon des injures CH/Fontes

Págs. 66-81 Documento Sermon sur le délai de 
la conversion

CH/Fontes

Págs. 82-86 Documento La conversion CH/Fontes

Págs. 87-93 Documento Prières des 40 heures CH/Fontes

Pág. 94 Sester Paul Annonce de l’édition 
des Annales des maisons 
des Provinces de St Paul 
et Aubenas

Instituto

N. 6 - Dezembro 1994

Págs. 1-13 Hinojal 
Fernando

Iconographie Champagnat CH

Págs.15-34 Sester Paul Archives Champagnat CH/Fontes

Págs. 35-61 Lanfrey André Esquisse d’une introduction 
critique à la Vie du 
P. Champagnat

CH

Págs. 63-72 Balko 
Alexandre

Le Testament spirituel de 
M. Champagnat

CH

Págs. 73-80 Bayo Jesús La vie affective de M. Champagnat: 
célibat, amour et amitié

CH

Págs. 81-96 Documento La pénitence ; la confession CH/Fontes

Págs. 97-98 Documento Sur la communion CH/Fontes

Págs. 99-102 Documento La sanctification du dimanche CH/Fontes

Págs. 103-106 Documento La récompense céleste CH/Fontes

N. 7 - Junho 1995

Págs. 2-5 Sester Paul Curriculum vitae de 
J.C. Courveille

CH/ Courv.

Págs. 6-9 Documento Lettre de M. Courveille 
le 4 juin 1826

Instituto
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Págs. 10-53 Lanfrey André La lettre d’Aiguebelle ou 
l’échec d’une première 
Société de Marie (1817-1826)

S.M.

Págs. 55-56 Documento Conférence sur la 
gourmandise et l’ivrognerie

CH/Fontes

Págs. 57-58 Documento Sermon sur l’impureté CH/Fontes

Págs. 59-60 Documento Exhortation à 
la reconnaissance

CH/Fontes

Págs. 61-63 Documento Conférence sur l’amour filial CH/Fontes

Págs. 64-66 Documento Notes de retraite CH/Fontes

Págs. 67-70 Documento Instruction sur la Purification 
de Marie

CH/Fontes

N. 8 - Janeiro 1996

Págs. 3-5 Archives Marie dans les lettres de 
Champagnat

CH/Mary

Págs. 6-11 Bibliografia Marie dans les constitutions 
et statuts

Instituto

Págs. 13-16 Brosse Lucien Portrait du P. Champagnat.
Le troisième tableau.

CH/Fontes

Págs. 17-27 Documento Affaire Bordel. Annales de 
Chaumont et Grandrif

Instituto

Págs. 29-38 Sester Paul Marie dans la vie de 
M. Champagnat

CH/ Maria

Págs. 39-47 Roche Jean M. Champagnat, lumière 
pour les laics

CH/Leigos

Págs. 49-59 Mulago Jean- 
Pierre, sm

M. Champagnat, 
Cofondateur de la S.M.

CH/S.M.

Págs. 61-68 Documento Cahiers Champagnat. Table 
des matières

CH/Fontes

Págs. 69-143 Documentos Cahiers Champagnat (textes) 
: de 3.01 à 3.04.

CH/Fontes

N. 9 - Julho 1996

Págs. 1-3 Sester Paul Publication des travaux de 
P. Zind, lettres du F. François

Instituto

Págs. 5-82 Lanfrey André La Société de Marie comme 
congrégation secrète

S.M.

Págs. 83-151 Documentos Cahiers Champagnat (textes 
: de 3.05 à 3.09)

CH/Fontes

N. 10 - Março 1997

Págs. 1-16 Lanfrey André La légende du Jésuite du Puy S.M.

Págs. 17-29 Delorme Alain Lettres du Père Champagnat 
à Frère François

CH/Fontes
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Págs. 31-41 Sester Paul “ Biographies de quelques Frères 
“, par Frère Jean-Baptiste

Instituto

Págs. 43-96 Documento Livre de comptes pour 
les dépenses (1)

CH/Fontes

Págs. 97-146 Documento Livre de comptes pour 
les dépenses (2)

CH/Fontes

N. 11 - Julho 1997

Págs. 1-4 Sester Paul « A nos lecteurs » (Bilan du 
travail réalisé dans les CM. Et 
projet de présenter les écrits 
du F. François)

Instituto

Págs. 5-33 Lanfrey André Complément à “ Origines 
Maristes “. Lettre de Pierre. 
Colin à Mgr. Bigex

S.M./
Fontes

Págs. 34-48 Chute Kostka, 
fms

Marcellin Champagnat et la 
spiritualité sulpicienne

CH.

Págs. 49-72 Lanfrey André Courveille disciple de Rancé 
et de Jean Climaque

S.M.

Págs. 75-100 Documentos Instructions de Champagnat 
sur la retraite, rapportées 
par les F. Jean-Baptiste et 
François

CH/Fontes

Págs. 101-111 Documentos Instructions de Champagnat 
sur la grâce rapportées par les 
Frères François et Jean-Baptiste

CH/Fontes

N. 12 - Dezembro 1997

Págs. 1-91 Documentos Carnet de notes n° 1 du F.
François : « Mélanges divers ».

CH/Fontes

N. 13 - Julho 1998

Págs. 1-3 Vignau Henri, 
fms

Compte-rendu du séminaire 
sur le patrimoine mariste : 
20-27 novembre 1997.

Instituto

Págs. 5-39 Brambila 
Aureliano

La pensée du Père 
Champagnat sur l’éducation 
des enfants

CH

Págs. 41-60 Farneda 
Danilo

Les Petits Frères de Marie 
et les Frères des Écoles 
Chrétiennes

Instituto

Págs. 61-80 Clisby Edward L’éducateur mariste en 
Océanie de 1836 à 1870

S.M.

Págs. 81-84 Clisby Edward Le statut des Frères Maristes 
missionnaires en Océanie

S.M.

Págs. 85-122 Lanfrey André « But des Frères, d’après 
deux instructions contenues 
dans les manuscrits des 
FF. François et Jean- Baptiste

Instituto
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Págs. 123-130 Michel Gabriel Marcellin Champagnat et 
la reconnaissance légale 
des Frères Maristes

CH/Fontes

Págs. 131-145 Moral Juan Approches pour découvrir 
les éléments de base de la 
pédagogie éducative mariste 
en Espagne

Instituto

Págs. 147-180 Perez José Le contexte scolaire de nos 
écoles en France d’après le 
F. Avit : 1818 - 1891

Instituto

Págs. 181-189 Sester Paul L’éducation selon Marcellin 
Champagnat d’après Avis 
leçons sentences.

CH/Fontes

N. 14 - Novembro 1998

Págs. 3-6 Brambila 
Aureliano

Quelqu’un qui s’est laissé 
guider par l’Esprit

CH

Págs. 7-34 Lanfrey André Les instructions cachées 
du Père Champagnat. 
Introduction à la Vie du 
Fondateur

CH

Págs. 35-83 Michel Gabriel Marcellin et son chemin 
d’obéissance

CH

Págs. 85-103 Sester Paul Marcellin Champagnat, un saint CH

Págs. 105-127 Documentos Témoignages de Frères et 
d’ecclésiastiques sur le P. 
Champagnat

CH

N. 15 - Maio 1999

Págs. 5-13 Bourtot
Bernard s.m.

Marcellin Champagnat, Père 
Mariste

CH

Págs.15-28 Sester Paul Spiritualité apostolique 
mariste du Père Champagnat

CH

Págs. 29-96 Lanfrey André Des instructions du Père 
Champagnat aux “ Avis, 
Leçons, Sentences “

Instituto

Págs. 97-117 Sester Paul Frère François, notes de 
retraite

FF/Fontes

Págs. 119-170 Lefebvre 
Alexandre

Des Anciens Élèves au 
Mouvement Champagnat de 
la Famille Mariste

Instituto

Págs. 171-198 Documento F. François. Passages 
concernant la fonction de 
supérieur

Br. François 
(FF)

N. 16 - Novembro 2000

Págs. 5-20 Sester Paul Marcellin Champagnat, Éducateur CH

Págs. 21-52 Lanfrey André La circulaire sur l’Esprit de Foi FF/Fontes
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Págs. 53-86 Lanfrey André Un ouvrage fondamental 
oublié : Le Manuel de Piété 
(1855)

Instituto

Págs. 87-114 Sester Paul F. François : retraite de 1826 FF/Fontes

Págs. 115-188 Documentos F. François, « carnet de 
notes 1 » : faits de vie 
concernant des frères

FF/Fontes

N. 17 - Maio 2001

Págs. 5-22 Green
Michael

Charismatic culture. 
Encountering the gospel in 
Marist schools

Instituto

Págs. 23-54 Sester Paul M. Champagnat et ses 
Frères

CH

Págs. 55-81 Lanfrey André Sur la Société de Marie 
comme congrégation secrète

S.M.

Págs. 83-103 Sester Paul Frère François, Retraite de 
1840

FF/Fontes

Págs. 105-125 Bibliografia Les auteurs les plus cités par 
le F.François

FF

Págs. 127-163 Documento F. François. Anecdotes 
maristes dans le carnet 10

FF/Fontes

N. 18 - Março 2002

Págs. 3-33 Koller 
Johannes, 
fms

Essai d’une herméneutique 
de la “ Vie de Marcellin 
Champagnat “

CH

Págs. 35-68 Alvès Manoel Quelques convictions 
éducatives de M. Champagnat

CH

Págs. 69-93 Lanfrey André Une lettre sur M. Bochard 
et les Pères de la Croix de 
Jésus

S.M.

Págs. 95-105 Sester Paul La perfection selon Frère 
François

FF

Págs. 107-150 Documentos F. François : résolutions, 
aspirations. Extraits des 
recueils 302-305

FF/Fontes

N. 19 - Junho 2003

Págs. 3-18 Delorme Alain M. Vernet et son échec dans 
la fondation des Frères

Instituto

Págs. 19-51 Lanfrey André Essai sur les origines de 
la spiritualité mariste

Instituto

Págs. 53-72 Sester Paul M. Champagnat, son esprit, 
sa personnalité

CH

Págs. 73-91 Sester Paul F. François évoque 
le P. Champagnat, d’après 
« Projets d’instructions ».

FF
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N. 20 - Junho 2004

Págs. 3-7 Sester Paul Informatisation de nos 
archives

CH/Fontes

Págs. 9-48 Sester Paul Amenés par Marie : 
présentation du “ Registre 
des Entrées “

CH/Fontes

Págs. 49-94 Documento Registre des entrées n° 1 CH/Fontes

N. 21 - Abril 2005

Págs. 3-8 Lanfrey André Composition et tâches de la 
commission du patrimoine

Instituto

Págs. 9-71 Mac Mahon 
Frederick

Histoire et personnalité de 
M. Champagnat dans les 
écrits de ses contemporains

S.M.

Págs. 73-93 Lanfrey André Statuts de la Société 
de Marie de L’Hermitage. 
Un document nouveau

S.M.

N. 22 - Dezembro 2005

Págs. 3-7 Index Articles parus dans 
les Cahiers Maristes 
du début à nos jours

Instituto

Págs. 9-23 Clisby Edward Frères Maristes et Maoris 
en Océanie

Instituto

Págs. 25-47 Brambila 
Aureliano

F. Basilio Rueda 
et l’obéissance

Instituto

Págs. 49-68 Sester Paul M. Champagnat et 
les finances

CH

Págs. 69-88 Bergeret 
Maurice

Document méthode de 
lecture (sur les « Nouveaux 
Principes de lecture » (1838) 
et méthodes de lecture au 
temps de Champagnat)

CH/Fontes

Fim do volume 
(37 Págs.)

Documento « Nouveaux Principes de 
lecture à l’usage des Frères 
Maristes », Lyon, Guyot 1838

CH/Fontes

N. 23 - Junho 2006

Págs. 3-6 Lanfrey André Centenaire de la suppression 
et de l’exil de France des 
congrégations

Instituto

Págs. 7-9 Lanfrey André Sur M. Querbes et les clercs 
de Saint-Viateur

Vários

Págs. 11-38 Lanfrey André Les circulaires : témoins de la 
tradition spirituelle mariste

Instituto

Págs. 39-53 Greiler Alois, 
s.m.

Famille mariste - au sens 
littéral-

S.M.
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Págs. 55-91 Lanfrey André Une société mère de la Société 
de Marie ? Les « Amis du 
cordon » au séminaire St Irénée 
(1805-1816)

S.M.

Págs. 93-108 Lanfrey André L’inspecteur Guillard. Quand 
l’université soutenait les 
congrégations

Instituto/ 
Origens

N. 24 - Dezembro 2007

Págs. 3-4 Bourtot
Bernard

La mémoire blessée de la 
S.M. en France... (1897-1922)

S.M.

Págs. 5-6 Hemeryck
Richard, fms

Les écoles congréganistes 
dans le département du 
Nord. (1852-1870)

Instituto

Págs. 7-9 Mowbray
Kevin, s.m.

Le patrimoine chez les Pères 
Maristes. (Actes du colloque 
interbranches mariste 
du 24 juin 2006)

S.M.

Págs. 9-16 Mary 
Emerentiana, 
(sor) smsm

Un aperçu sur l’état de 
la recherche chez les 
SMS.M. (Actes du colloque 
interbranches mariste du 24 
juin 2006)

S.M.

Págs. 16-20 Vivienne
(sor), s.m.

La contribution des Sreurs 
Maristes sur les recherches 
en cours. (Actes du colloque 
interbranches mariste du 24 
juin 2006)

S.M.

Págs. 20-25 Lanfrey
André, fms

Etat de la recherche chez 
les Frères Maristes. (Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 juin 2006)

Instituto

Págs. 27-34 Lanfrey
André, fms

Unité et diversité de la 
S.M. Mystique, histoire et 
droit canonique. (Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 juin 2006)

S.M.

Págs. 35-40 Vivienne (sor) 
s.m.

Formation au patrimoine 
mariste. La contribution 
des Sreurs Maristes. (Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 juin 2006)

S.M.

Págs. 40-42 Fuchs Marie- 
Emmanuelle, 
smsm

Formation continue chez les 
SMSM. (Actes du colloque 
interbranches mariste du 24 
juin 2006)

S.M.

Págs. 43-47 Ramalho
Antonio, fms

Le patrimoine dans la 
formation chez les FMS. 
(Actes du colloque 
interbranches mariste du 24 
juin 2006)

Instituto
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Págs. 48-49 Green
Michael, fms

Programmes pour la 
spiritualité et la mission 
maristes dans le Pacifique. 
(Actes du colloque 
interbranches mariste du 24 
juin 2006).

S.M.

Págs. 5 1-95 Mac Mahon 
Frederick, 
fms

Le leader disparu.
J.C. Courveille... (1° partie : 
1787-1826).

S.M.

Págs. 97-111 Gatti
Eduardo, fms

Commentaire sur la 
lettre 1042 des Lettres 
personnelles du F. François, 
à un maltre des novices.

FF

N. 25 - Abril 2008

Págs. 5-6 Lanfrey
André, fms

Marlhes au long des siècles. 
Recueil d’histoire locale

CH

Págs. 7-11 Lanfrey
André, fms

Les paysans de Marlhes. 
Développement économique 
et organisation familiale.
(Sur le livre de
James R. Lehring, 1974)

Instituto

Págs.13-36 Lanfrey
André, fms

Diocèse du Puy et Haute-Loire. 
Terres maristes et réfractaires

CH

Págs. 37-66 Lanfrey
André, fms

Réforme catholique et 
révolution politique. 
J.B. Champagnat et les 
pénitents de Marlhes.

CH

Págs. 67-73 Lanfrey
André, fms

Extraits du livre de compte 
des pénitents blancs de Marlhes 
(20 juin 1779-29 juin 1788)

CH

Págs. 75-88 Lanfrey
André, fms

L’enquête du curé Alirot à 
Marlhes (1790)

CH

Págs. 89-107 Michel
Gabriel, fms

Grandeur et décadence des 
Champagnat. Les révélations 
des actes notariés

CH

Págs. 109-119 Lanfrey
André, fms

Inventaire des meubles, 
effets et papiers du défunt 
J.B. Champagnat

CH

Págs. 120-127 Lanfrey
André, fms

Inventaire des meubles, 
effets et papiers du défunt 
J.B. Champagnat. 1804

CH/ doc.

Págs. 129-136 Lanfrey
André, fms

J.B. Champagnat et J.P. 
Ducros. Deux destins 
emmêlés

CH

Págs. 137-149 Lanfrey
André, fms

La succession Champagnat 
en 1810. Le déclin 
programmé du domaine 
Champagnat

CH
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Págs. 151-152 Lanfrey
André, fms

Testament de Marie-Thérèse 
Chirat, 20 décembre 1807 
(document)

CH/ doc.

Págs. 153-158 Lanfrey
André, fms

Succession Champagnat en 
1810 (Document)

CH/ doc.

Págs. 159-165 Lanfrey
André, fms

Marlhes, les Champagnat et 
le service militaire

CH

Págs. 167-171 Lanfrey
André, fms

Les deuils de 1803-1804 et la 
vocation de Marcellin

CH

N. 26 - Março 2009

Págs. 3-7 Green
Michael, fms

Cours du patrimoine (février- 
juin 2008). Compte-rendu.

Instituto

Págs. 9-23 Lanfrey
André, fms

Historique de la recherche 
sur le patrimoine spirituel 
chez les Frères Maristes.

Instituto

Págs. 25-45 Green
Michael, fms

Et aussi de nouvelles tentes 
(Réflexion sur l’identité des 
Frères Maristes)

Instituto

Págs. 47-100 Brambila
Aureliano, fms

M. Champagnat membre 
de la S.M. et la mission ad 
gentes

CH

Págs. 101-134 Mac Mahon 
Frederick, 
fms

Le leader disparu (2° partie). 
M. Courveille de 1826 à sa 
mort (1866)

S.M.

Págs. 135-141 Mac Mahon 
Frederick, 
fms

F. Jean- Baptiste portraitiste 
du P. Courveille, et la lettre 
d’Aiguebelle.

Instituto

Págs. 143-146 Lanfrey
André, fms

Le bon M. Champagnat et la 
« famille » de Pins. Lettre de 
M. Allibert

CH/ doc.

Págs. 147-148 Sester Paul, 
fms

Lettre de M. Champagnat à 
M. Fond, maire de ValbenoTte

CH/ doc.

N. 27 - Outubro 2009

Págs. 3-13 Green
Michael, fms

Session du patrimoine de 
2008 : Présentation des 
travaux des participants.

Instituto

Págs. 15-46 Consigli Ben, 
fms

L’intelligence socio- 
émotionnelle de 
Saint M. Champagnat

CH

Págs. 47-62 Walsh Peter, 
fms

Les relations entre 
M. Champagnat et 
le F. François d’après 
les lettres écrites de Paris...

CH/ FF

Págs. 63-77 Hendlemeier
Augustin, fms

Les débuts de la Province 
d’Allemagne

Instituto/ 
Província
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Págs. 79-88 Eilas Iwu, fms La vie d’un simple frère : 
John Samuel Metuh, fms, 
(1926-2007)

Instituto

Págs. 89-113 Teoh Robert, 
fms

Tentative de fusion des 
Frères de la Mère de Dieu 
avec les Frères Maristes en 
Chine, entre 1909 et 1912

Instituto/
Província

Págs. 115-125 Chalmers
Colin, fms

L’Ecriture Sainte et l’identité. 
A la recherche de l’histoire 
cachée de l’Institut dans un 
récit biblique

Instituto

Págs. 127-172 Maney 
Christopher, 
fms

« Une tendre affection » 
(circulaire de janvier 1836). 
Une question d’interprétation, 
d’inspiration et de motivation

CH

Págs. 173-194 Umoh
Benjamin

Option pour les pauvres 
dans la Province mariste du 
Nigeria

Instituto/
Província

Págs. 195-214 Kouassi
Vincent, fms

Le charisme et la mission 
des Frères Maristes en 
Côte d’ivoire. Une réflexion 
personnelle.

Instituto/
Província

N. 28 - Maio 2010

Págs. 5-29 Anaya Juan 
Miguel, fms

Nous avons du vin nouveau, 
nous faut-il des outres 
neuves ? (sur l’évolution du 
statut canonique des Frères 
Maristes).

Instituto

Págs. 31-53 Lanfrey
André, fms

De l’association à la 
congrégation. Des statuts 
de la société des frères aux 
constitutions de l’ordre (1817
1837)

Instituto/ 
Origens

Págs. 55-86 Mac Mahon 
Frederick, 
fms

Dans une cause commune 
(1° partie). Pompallier, 
évêque d’Océanie 
occidentale et Champagnat...

S.M.

Págs. 87-93 Brambila 
Aureliano

Incidences de la canonisation 
de Saint Marcellin chez un 
nouvel élève mariste

CH

Págs. 95-98 Greiler Alois. 
sm

Synthèse de la journée inter- 
mariste du 24 juin 2009

S.M.

Págs. 99-100 Lanfrey
André, fms

Introduction à la journée 
inter-mariste du 24 juin 2009

S.M.

Págs. 101-114 Greiler Alois, 
sm

La Société de Marie et la 
famille mariste élargie : deux 
modèles des origines.

S.M.

André Lanfrey, fms
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Págs. 115-138 Lanfrey
André, fms

La Société de Marie comme 
ordre inachevé

S.M.

Págs. 139-145 Mary 
Emerentiana 
Cooney, 
smsm

Un arbre à plusieurs 
branches. Perspectives 
SMSM sur les Origines 
Maristes et les traditions

S.M.

Págs. 147-160 Niland Myra, 
sm

Jeanne-Marie Chavoin au 
creur de la SM

S.M.

Págs. 161-172 Delorme
Alain, fms

F. Gabriel Michel (1920
2008). Une vie au service de 
la recherche...

Instituto/ 
Biografia

Págs. 173-184 Mesonero
Manuel, fms

F. Balko : génial et 
controversé

Instituto/ 
Biografia

N. 29 - Maio 2011

Págs. 5-34 Lanfrey
André, fms

Les portraits du P.
Champagnat au XIX° siècle. 
Une tradition iconographique 
complexe

CH
Iconografia

Págs. 35-45 Strobino Ivo, 
fms

Photo Arnaud, portrait Ravery 
et crâne de Champagnat.
Résultats d’une analyse 
scientifique

CH/ 
Iconografia

Págs. 47-60 Lanfrey
André, fms

Aperçus sur l’reuvre de 
Joseph Ravery

CH/ 
Iconografia

Págs. 61-78 Lanfrey
André, fms

Des bienfaiteurs du P.
Champagnat et de l’Institut

CH.

Págs. 79-100 Mac Mahon 
Frederick

Pour une cause commune 
(2° partie) : Champagnat 
et Pompallier, évêque 
de l’Océanie occidentale

S.M.

Págs. 101-128 Delorme
Alain, fms

Les circulaires du 
F. Basilio Rueda. 
Circonstances de 
leur composition, 
par le F. Gabriel Michel

Instituto

N. 30 - Fevereiro 2012

Págs. 7-44 Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

La Famille Mariste selon le F. 
Virgilio León

Instituto

Págs. 45-62 Mac Mahon 
Frederick, 
fms

Le prêtre et le pasteur 
diocésain. Les relations du 
P. Champagnat avec Mgr. 
Devie

CH

Págs. 63-81 Lanfrey 
andré, fms

La Bonne Mère et la Vierge 
du vreu. Réflexions sur une 
tradition iconographique

Instituto/
Iconografia

Págs. 83-92 Green
Michael, fms

Le projet historique du 
bicentenaire

Instituto
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Págs. 93-131 Brambila
Aureliano

Le charisme mariste en terre 
mexicaine

Instituto/
Província

Págs. 133-155 Lanfrey
André, fms

Esquisse d’histoire de 
l’Institut

Instituto

Págs. 157-168 Moral Barrio
Juan, fms

Projet d’histoire de l’Institut 
: bibliographie d’après les 
Archives des Frères Maristes

Instituto

N. 31 - Março 2013

Págs. 5-30 Lanfrey
André, fms

Les troubles de la Révolution 
et de l’Empire à St Chamond 
et La Valla

Instituto/ 
Origens

Págs. 31-40 Lanfrey
André, fms

M. Rebod, curé de La Valla CH

Págs. 41-54 Lanfrey
André, fms

Aperçu socio-économique 
sur La Valla vers 1815

Instituto/ 
Origens

Págs. 55-89 Lanfrey
André, fms

La vie matérielle des Frères à 
Lavalla et L’Hermitage

Instituto/ 
Origens

Págs. 90-99 Lanfrey
André, fms

La gestion des écoles de 
1818 à1827

Instituto/ 
Origens

Págs. 100-108 Lanfrey
André, fms

Les postulants de la Haute- 
Loire

Instituto/ 
Origens

Págs. 109-134 Lanfrey
André, fms

De La Valla à L’Hermitage 
: crise initiale et lente 
maturation matérielle

Instituto/ 
Origens

Págs. 135-167 Vibert Louis, 
fms

La Valla et les Frères 
Maristes de 1825 à nos jours

Instituto

N. 32 - Maio 2014

Págs. 7-21 Mesonero
Manuel, fms

De l’ascétique à la mystique 
chez M. Champagnat

CH

Págs. 23-42 Moral Juan, 
fms

Un document Champagnat 
de 200 ans (1812-2012). 
Ses premières résolutions

CH

Págs. 43-84 Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin (1° 
partie). Histoire des Maristes

S.M.

Págs. 85-113 Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Réflexion sur les fondements 
de la présence mariste 
(auprès des jeunes)

Instituto

Págs. 115-131 Brambila
Aureliano, fms

Spiritualité mariste de 
la présence

Instituto

Págs. 133-159 Perrin Eric Naissance de L’Hermitage 
de Champagnat aux Gaux, 
d’après les minutes de Me. 
Finaz (1824-1841)

CH

Págs. 161 Delorme
Alain, fms

Annales du F. Avit, traduction 
espagnole

Instituto/ 
Fontes

André Lanfrey, fms
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Págs.162 Pino Patricio, 
fms

Cent ans de présence 
mariste au Chili

Instituto/
Província

Págs. 163-165; 168
169

Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Cours sur le charisme et les 
principes éducatifs maristes. 
Le patrimoine mariste dans 
l’enseignement supérieur

Instituto

Págs. 166 Lanfrey
André, fms

Un livre sur La Valla Instituto/ 
Origens

Págs. 167 Lanfrey
André, fms

«La regla del fundador sus 
Fontes y evolución» (du F. 
Pedro Herreros)

Instituto/ 
Fontes

N. 33 - Maio 2015

Págs. 5-23 Lanfrey 
andré, fms

L’Institut dans la première 
guerre mondiale

Instituto/ 
Guerra

Págs. 25-29 Hendlemeier
Augustin, fms

Les Frères Maristes de 
Belgique pendant la 1° guerre 
mondiale

Instituto/
Guerra

Págs. 31-35 Hendlemeier
Augustin, fms

Frères allemands dans la 1° 
guerre mondiale

Instituto/ 
Guerra

Págs. 37-45 Perrin Eric Jean-Claude Berne (F. 
Claude-Casimir), soldat de 
1914-1918.

Instituto/
Guerra

Págs. 47-83 Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin (2° 
partie). Maristes en formation

S.M.

Págs. 85-99 Richard Louis, 
fms

Le F. François dans ses 
lettres personnelles.
Gouvernement de l’Institut et 
direction spirituelle

FF

Págs. 101-115 Mesonero
Manuel, fms

Une icône de la mission 
mariste. Le jeune Montagne

CH

Págs. 117-124 Lanfrey
André, fms

Mathieu Patouillard, voisin de 
L’Hermitage

Instituto

Págs. 125-133 Lanfrey
André, fms

Les frères morts à la guerre Instituto/ 
Guerra

Págs. 135-139 Richard Louis, 
fms

Florilège du F. François dans 
ses carnets

FF

Págs. 141-143 Lanfrey
André, fms

Deux documents inédits 
relatifs à Champagnat

CH/docs.

Págs. 145 Pino Patricio, 
fms

Regard sur la vie intérieure 
de Marcellin. (Livre du 
F. Manuel Mesonero)

CH

Págs. 146-147 Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Essai du Dr. Pedro Monlau 
sur l’éducation en France en 
1838-39. Premier ouvrage en 
espagnol parlant des Frères 
Maristes

Instituto
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Págs. 149 Lanfrey
André, fms

F. Henri Réocreux In
Memoriam

N. 34 - Maio 2016

Págs. 5-14 Taylor Justin, 
s.m.

Fourvière, le 23 juillet 1816 S.M.

Págs. 15-21 Brambila
Aureliano, fms

Refondation. Intuition de 
Champagnat à l’origine et 
défis dans notre monde en 
changement

CH

Págs. 23-47 Espinosa
Javier, fms

Laíc Maristes. Le futur aura 
nos yeux (Vue d’ensemble 
sur le laícat mariste)

Leigos

Págs. 49-51 Afonso de 
Almeida 
Sousa Heloísa

Spiritualité mariste.
Une proposition pour laíques 
et laícs.

Leigos

Págs. 51-57 Balbinot 
Gustavo

Fondements de la spiritualité 
apostolique mariste

Leigos

Págs. 57-59 Da Silva 
Laurinda 
Esmeraldina

Spiritualité mariste dans le 
quotidien du travail

Leigos

Págs. 59-63 Gomes Fonseca 
de Oliveira 
Layza Maria

Spiritualité de laíque Leigos

Págs. 63-68 Gonçalves
João Luis Fedel

Repenser la spiritualité 
mariste aujourd’hui

Leigos

Págs. 69-85 Florzac
Rosangela

Héritage communicationnel. 
Héritiers de l
a capacité communicative 
de M. Champagnat

CH

Págs. 87-96 Brambila
Aureliano, fms

Basilio Rueda Guzmàn Frère 
Mariste des Ecoles

Instituto/
Biografia

Págs. 97-141 Mc Mahon
Frederick, fms

Colin et Champagnat.
Maristes en devenir (3° partie)

S.M.

Págs. 143-159 Lanfrey
André, fms

De « L’Hermitage de 
Notre-Dame » à « N.D. de 
L’Hermitage ». La S.M. 
dans l’itinéraire spirituel de 
Champagnat (1824-1836)

CH

Págs. 161-165 Lanfrey
André, fms

Rapport sur Verrières (1808) CH/doc.

Págs. 167-172 Lanfrey
André, fms

Les sentences de La 
chambre du P. Champagnat

CH

Págs. 173-176 Lanfrey
André, fms

Le cadran solaire de 
L’Hermitage

Vários

Págs. 177-178 Lanfrey
André, fms

Atlandide 14.
La correspondance d’un 
Frère Mariste mise en scène.

Vários

André Lanfrey, fms
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Págs. 179-180 Morel Michel, 
fms

Restauration de La pietà ou 
statue de « N.D. de pitié » de 
La Valla-en-Gier

Vários

Págs. 181 Chalmers
Colin, fms

De nouvelles resources aux 
archives générales

Instituto

Págs. 183-184 Green
Michael, fms

Frère Frederick Mac Mac 
Mahon (1928-2015)

In
Memoriam

N. 35 - Maio 2017

Págs. 5-25 Green
Michael, fms

Le mythe Montagne.
Un archétype du ministère 
mariste

CH

Págs. 27-53 Lanfrey
André, fms

Rencontre avec un « enfant 
malade au pied du Pilat ». 
Réexamen historique de 
l’hypothèse Montagne

CH

Págs. 55-74 Gajardo
Vasquez Julio

L’éducation catholique 
secondaire dans 
la « Province » du Chili. 
L’arrivée de la congrégation 
des Frères Maristes 
au début du 20° siècle

Instituto/
Província

Págs. 75-89 Lanfrey
André, fms

Enquête sur la genèse des 
grandes devises maristes 
(1815-1852)

S.M.

Págs. 91-96 Lanfrey
André, fms

Le sceau de M. Courveille. 
Une première représentation 
iconographique de la Société 
de Marie

S.M.

Págs. 97-103 Lanfrey
André, fms

Benolt-Joseph Champagnat 
mort à 13 ans en 1803. Un 
point d’ancrage pour une 
réinterprétation de l’enfance 
de M. Champagnat

CH

Págs. 105-115 Lanfrey
André, fms

La « promesse » des Frères 
de 1826. En fait, 
les statuts primitifs 
de la branche des Frères.

Instituto/ 
Origens

Págs. 117-131 Delorme
Alain, fms

Grandeur et décadence de la 
Province d’Aubenas

Instituto/
Província

Págs. 133-138 Brosse
Lucien, fms

Les dettes de Barthélemy 
Champagnat

CH

Págs. 137-138 Brosse
Lucien, fms

Le parrain de Marcellin 
Champagnat

CH

Págs. 139-142 Sester Paul, 
fms

L’informatisation de 
nos archives

Instituto

Págs. 143-144 Lanfrey
André, fms

« Les roues du creur de Dieu » 
(L’action caritative du 
F. Michel Rampelberg dans 
l’Europe de l’est)

Instituto
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Págs. 145-146 Strobino Ivo
Antonio, fms

Hermitage mariste.
Cours de formation pour 
le laicat mariste

Leigos

N. 36 - Maio 2018

Págs. 5-19 Pino Medina
Patricio, fms

La transmission du charisme 
mariste hérité de Marcellin 
Champagnat et des premiers 
Frères

Instituto

Págs. 21-31 Ricordi 
Angelo

« Visage marial » de l’Eglise 
: son histoire et sa réception 
dans l’Institut des Frères 
Maristes

Instituto

Págs. 33-45 Mesonero
Sanchez
Manuel, fms

Comment se forge un 
fondateur ? La formation de 
Marcelin au petit séminaire.

CH

Págs. 47-73 Anaya Torres 
Juan Miguel, 
fms

Quelques clarifications sur 
l’unité de direction des 
F. François, Louis-Marie 
et Jean-Baptiste 
(Le mythe des « Les trois-un »)

Instituto

Págs. 75-84 Lanfrey
André, fms

« Caméristes », « besaciers », 
« forains » dans les écoles des 
Frères Maristes au XIX° siècle.

Instituto

Págs. 85-98 De Vicente 
José Luis, 
fms

Les communautés d’insertion 
maristes en Bética après 
le concile et le XVI° chapitre 
général.

Instituto

Pág. 99 Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Itinéraire spirituel de 
Champagnat. Une étude de 
sa vie mystique. (Sur l’ouvrage 
du F. Mesonero Sanchez)

CH

Págs. 100-102 Lanfrey
André, fms

Histoire de la Province 
d’Allemagne (Sur les ouvrages 
publiés par la Province)

Instituto/
Província

Págs. 103-106 Incerti 
Fabiano & 
Gonçalves 
Joao Luis 
Fedel

Publication du livre 
Mysticisme, sagesse et 
autorité au XIX° siècle. 
Etudes sur le F. François 
(Curitiba, Brésil)

FF

Págs. 107-108 Morel Michel, 
fms

« Le cinquième évangile ». 
Correspondance de F. Henri 
Vergès (pièce de théâtre 
évoquant sa vie)

Instituto

Págs. 109-110 Lanfrey
André, fms

St Marcellin Champagnat 
présenté au grand public 
français (dans le livret 
« Prions en Eglise »)

CH

Pág. 111 Brosse
Lucien, fms

Un buste de M. Champagnat 
transféré de
Varennes-sur-Allier à Marlhes

Instituto

André Lanfrey, fms
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Págs. 112-114 Morel Michel, 
fms

Fête du bicentenaire le 6 juin 
2017 à Rome.

Instituto

Págs. 115-119 Oliveira Benê, 
fms

Mémorial mariste. Brésil (Sur 
l’inauguration de ce Mémorial 
à Curitiba).

Instituto

N. 37 - Maio 2019

Págs. 5-23 Creevy Paul, 
fms

Forgé dans la fournaise de 
l’amour de Dieu. L’influence 
de François de Sales 
sur la spiritualité 
de St. Marcellin Champagnat

CH

Págs. 25-38 Mesonero 
Sanchez 
Manuel, fms

Comment se forge 
un fondateur ? (2° partie). 
La formation de Marcellin 
au grand séminaire.

CH

Págs. 39-51 Lanfrey
André, fms

Les projets de Société 
de Marie à Charlieu 
en 1824 et 1829. Le curé 
de Perreux et M. Courveille.

S.M.

Págs. 53-68 Lanfrey
André, fms

Le F. Louis et sa propre 
conception de la Société 
de Marie. Essai d’histoire 
des origines à partir des 
compagnons et disciples de 
M. Champagnat

Instituto/ 
Origens

Págs. 69-83 Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Un demi-siècle de 
communications maristes. 
Notes sur l’histoire 
des communications 
Institutionnelles de la 
deuxième moitié du XX° siècle

Instituto

Págs. 85-99 Lanfrey
André, fms

Une lettre inédite du 
P. Champagnat (1837) dans 
le contexte de la fondation 
de l’école de La Voulte.

CH/ doc.

Págs. 101-108 Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Quelques pistes pour 
découvrir les « lieux maristes 
» de Rome significatifs pour 
le F. François

FF

Págs. 109-123 Morel Michel, 
fms

Le cimetière rénové de 
L’Hermitage (inauguration et 
histoire)

Instituto

Págs. 125-127 Lanfrey
André, fms

F. Louis Richard (1931-2018). 
Esquisse biographique d’un 
grand serviteur du patrimoine 
mariste)

In 
memoriam
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Págs. 38 - Maio 2020

Págs. 5-17 Lanfrey
André, fms

Un signe fort du 
rayonnement de l’reuvre de 
M. Champagnat. Plus de 450 
vêtures de 1817 à 1840

Instituto/ 
Origens

Págs. 19-32 Lanfrey
André, fms

Prises d’habit et constitutions 
primitives des Frères 
Maristes à La Valla et 
L’Hermitage (1817-1826)

Instituto/ 
Origens

Págs. 33-46 Schutte 
Alarcón 
Lourdes 
Yvonne

Marcellin Champagnat et 
sa gestion des resSources 
humaines

CH

Págs. 47-60 Martínez 
Estaún
Antonio, fms

Histoire des constitutions 
des Petits Frères de Marie 
depuis la fondation jusqu’à 
l’approbation de 1903 
d’après les circulaires 
des supérieurs généraux 
(1° partie 1852-1863).

Instituto

Págs. 61-83 Spes Stanley 
Ku

Brève histoire des Frères 
Maristes en Chine

Instituto/
Províncias

Págs. 85-93 Perrin Eric Une nouvelle lettre de 
Marcellin Champagnat (à 
propos de la succession de 
Clément Berlier)

CH/ doc.

II. Índice alfabético de autores dos Cadernos Maristas, 1 a 38

Nota preliminar

Os autores dos Cadernos Maristas são um número relativamente 
limitado de pessoas. Entre eles, há os autores habituais que escreveram 
numerosos textos e outros que colaboraram com a revista de maneira 
pontual. Nas últimas edições contribuíram um número nada desprezível 
de leigos. Por outro lado, antes da publicação de Origines des Frères 
Maristes (2011) o Ir. Paul Sester tinha a preocupação de dar a conhecer 
os Documentos de difícil acesso que são conservados no arquivo. Daí a 
importância da categoria “Documento” em muitos números dos Cadernos 
Maristas, especialmente antes de 2005. Como no índice anterior, aparece 
uma coluna com os temas abordados.

André Lanfrey, fms 127
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Autor Título Número, data, 
págs.

Tema

A
Afonso de
Almeida Sousa
Heloísa

Spiritualité mariste. Une 
proposition pour laíques 
et laícs.

N. 34, Maio 2016/
49-51

Leigos

Alvès Manoel, 
fms

Quelques convictions 
éducatives de M. 
Champagnat

N. 18, Março 2002/
35-68

CH/ 
Educação

Anaya Juan
Miguel, fms

Nous avons du vin 
nouveau, nous faut-il 
des outres neuves ? 
(sur l’évolution du statut 
canonique des Frères 
Maristes).

N. 28, Maio 2010/ 
5-29

Instituto/

Anaya Torres
Juan Miguel, fms

Quelques clarifications sur 
l’unité de direction des F.
François, Louis-Marie et
Jean-Baptiste (Le mythe 
des « Les trois-un »)

N. 36, Maio 2018/
47-73

Instituto/

Anonymous Marie dans les lettres de 
Champagnat

N. 8, Janeiro 1996/ 
3-5

CH/Cartas

B
Balbinot 
Gustavo

Fondements de la 
spiritualité apostolique 
mariste

N. 34, Maio 2016/ 
51-57

Leigos

Balko Alexandre Marcellin Champagnat, 
Éducateur

N. 1, Junho 1990/ 
29-46

CH

Balko Alexandre Le Père Champagnat et la 
formation des Frères

N. 3, Maio 1992/ 
25-74

CH

Balko Alexandre Le Père Champagnat et la 
confiance

N. 5, Maio 1994/ 
22-38

CH

Balko Alexandre Le Testament spirituel de
M. Champagnat

N. 6, Dezembro 1994/ 
63-72

CH/ doc.

Bayo Jesús La vie affective de M. 
Champagnat : célibat, 
amour et amitié

N. 6, Dezembro 
1994/73-80

CH

Bergeret 
Maurice

Pédagogie éducative des
FMS

N. 4, Março 
1993/63-81

Instituto/
Pedagogy

Bergeret 
Maurice

Les « Nouveaux Principes 
de lecture » (1838) et 
méthodes de lecture au 
temps de Champagnat)

N. 22, Dezembro 
2005/69-88

CH/ 
Educação
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Bibliografia Publications maristes N. 2, Junho 
1991/29-32

Instituto

Bibliografia Ouvrages sur M. 
Champagnat

N. 5, Maio 1994/ 
1-15

CH/biblio.

Bibliografia Marie dans les 
constitutions et statuts

N. 8, Janeiro 1996/ 
6-11

Instituto/
Esp.

Bibliografia Les auteurs les plus cités 
par le F. François

N. 17, Maio 2001/ 
105-125

FF

Bibliografia Publications maristes N. 5, Maio 1994/ 
16-21

Instituto/
Bibliografia

Bibliografia Articles parus dans les 
Cahiers Maristes du début 
à nos jours

N. 22, Dezembro 2005/
3-7

Instituto

Bourtot Bernard, 
s.m.

La mémoire blessée de la
S.M. en France... (1897-1922)

N. 24, Dezembro 2007 S.M.

Bourtot Bernard 
s.m.

Marcellin Champagnat, 
Père Mariste

N. 15, Maio 1999/ 
5-13

CH/S.M.

Brambila
Aureliano, fms

Centre d’Études 
du Patrimoine spirituel 
mariste, CEPAM

N. 1, Junho 1990/ 
19-22

Instituto

Brambila
Aureliano, fms

Centre d’Études du 
Patrimoine spirituel mariste

N. 2, Junho 1991/ 
25-28

Instituto

Brambila
Aureliano, fms

Marie dans nos
Constitutions

N. 3, Maio 1992/ 
19-24

Instituto

Brambila
Aureliano, fms

F. Basilio Rueda et 
l’obéissance

N. 22, Dezembro 2005/ 
25-47

Instituto/
Biografia

Brambila
Aureliano, fms

Incidences de la 
canonisation de Saint 
Marcellin chez un nouvel 
élève mariste

N. 28, Maio 2010/ 
87-93

CH

Brambila
Aureliano, fms

Le charisme mariste en 
terre mexicaine

N. 30, Fevereiro 2012/ 
93-131

Instituto/
Província

Brambila
Aureliano, fms

Spiritualité mariste de la 
présence

N. 32, Maio 2014/ 
115-131

Instituto

Brambila
Aureliano, fms

La pensée du Père 
Champagnat sur 
l’éducation des enfants

N. 13, Julho 1998/ 
5-39

CH/ 
Educação

Brambila
Aureliano, fms

Quelqu’un qui s’est laissé 
guider par l’Esprit

N. 14, Novembro 1998/ 
3-6

CH/Esp.

Brambila
Aureliano, fms

M. Champagnat membre 
de la S.M. et la mission ad 
gentes

N. 26, Março 
2009/ 47-100

CH

André Lanfrey, fms
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Brambila
Aureliano, fms

Refondation. Intuition de 
Champagnat à l’origine et 
défis dans notre monde en 
changement

N. 34, Maio 2016/
15-21

CH

Brambila
Aureliano, fms

Basilio Rueda Guzmán
Frère Mariste des Ecoles

N. 34, Maio 2016/ 
87-96

Instituto/
Biografia

Brosse Lucien Portrait du P. Champagnat. 
Le troisième tableau.

N. 8, Janeiro 1996/ 
13-16

CH/ doc.

Brosse Lucien, 
fms

Les dettes de Barthélemy 
Champagnat

N. 35, Maio 2017/ 
133-138

CH

Brosse Lucien, 
fms

Le parrain de Marcellin 
Champagnat

N. 35, Maio 2017/ 
137-138

CH

Brosse Lucien, 
fms

Un buste de M. Champagnat 
transféré de Varennes- 
sur-Allier à Marlhes

N. 36, Maio 2018/ 
111

Instituto

C
Chalmers Colin, 
fms

L’Ecriture Sainte et 
l’identité. A la recherche 
de l’histoire cachée de 
l’Institut dans un récit 
biblique

N. 27, Outubro 2009/ 
115-125

Instituto

Chalmers Colin, 
fms

De nouvelles resSources 
aux archives générales

N. 34, Maio 2010/ 
181

Instituto

Chute Kostka, 
fms

Marcellin Champagnat et 
la spiritualité sulpicienne

N. 11, Julho 1997/ 
34-48

CH/Esp.

Clisby Edward Frères Maristes et Maoris 
en Océanie

N. 22, Dezembro 2005
P. 9-23

Instituto/

Província

Clisby Edward, 
fms

L’éducateur mariste en
Océanie de 1836 à 1870

N. 13, Julho 1998/ 
61-80

S.M.

Clisby Edward, 
fms

Le statut des Frères 
Maristes missionnaires en 
Océanie

N. 13, Julho 1998/ 
81-84

S.M.

Consigli Ben, 
fms

L’intelligence 
socio-émotionnelle de 
Saint M. Champagnat

N. 27, Outubro 2009/
15-46

CH

Creevy Paul, fms Forgé dans la fournaise 
de l’amour de Dieu.
L’influence de François de 
Sales sur la spiritualité de 
St. Marcellin Champagnat

N. 37, Maio 2019/ 
5-23

CH
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D
Da Silva Laurinda 
Esmeraldina

Spiritualité mariste dans le 
quotidien du travail

N. 34, Maio 2016/ 
57-59

Leigos

De Vicente José 
Luis, fms

Les communautés 
d’insertion maristes en
Bética après le concile et 
le XVI° chapitre général.

N. 36, Maio 2018/ 
85-98

Instituto

Delorme Alain Lettres du Père Champagnat 
à Frère François

N. 10, Março 1997/ 
17-29

CH/Cartas

Delorme Alain, 
fms

M. Vernet et son échec 
dans la fondation des 
Frères

N. 19, Junho 2003/ 
3-18

Instituto/ 
Origens

Delorme Alain, 
fms

F. Gabriel Michel (1920
2008). Une vie au service 
de la recherche...

N. 28, Maio 2010/ 
161-172

Instituto/
Biografia

Delorme Alain, 
fms

Les circulaires du F. Basilio 
Rueda. Circonstances 
de leur composition, 
par le F. Gabriel Michel

N. 29, Maio 2011/ 
101-128

Instituto

Delorme Alain, 
fms

Annales du F. Avit, 
traduction espagnole

N. 32, Maio 2014/ 
161

Instituto/ 
Fontes

Delorme Alain, 
fms

Grandeur et décadence 
de la Province d’Aubenas

N. 35, Maio 2017/ 
117-131

Instituto/
Província

Documento Instructions sur le rosaire N. 2, Junho 1991/ 
73-76

CH/ doc.

Documento Sermon sur la dévotion 
au rosaire

N. 2, Junho 1991/ 
77-82

CH/ doc.

Documento Plusieurs sermons 
sur les fins dernières

N. 3, Maio 1992/ 
81-90

CH/ doc.

Documento Réflexions
sur la fin de l’homme

N. 3, Maio 1992/ 
91-93

CH/ doc.

Documento Trois discours sur l’enfer 83-104 CH/ doc.

Documento Deux sermons 
sur la mort du pécheur

N. 4, Março 1993/ 
105-113

CH/ doc.

Documento Le pardon des injures N. 5, Maio 1994/ 
61-65

CH/ doc.

Documento Sermon sur le délai de la 
conversion

N. 5, Maio 1994/ 
66-81

CH/ doc.

Documento La conversion N. 5, Maio 1994/ 
82-86

CH/ doc.

André Lanfrey, fms
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Documento Prières des 40 heures N. 5, Maio 1994/ 
87-93

CH/doc.

Documento La pénitence ; la 
confession

N. 6, Dezembro 1994/ 
81-96

CH/doc.

Documento Sur la communion N. 6, Dezembro 1994/ 
97-98

CH/doc.

Documento La sanctification du 
dimanche

N. 6, Dezembro 1994/ 
99-102

CH/ doc.

Documento La récompense céleste N. 6, Dezembro 1994/ 
103-106

CH/ doc.

Documento Lettre de M. Courveille le 4 
juin 1826

N. 7, Junho 1995/ 
6-9

S.M.

Documento Conférence sur la 
gourmandise et l’ivrognerie

N. 7, Junho 1995/ 
55-56

CH/ doc.

Documento Sermon sur l’impureté N. 7, Junho 1995/ 
57-58

CH/doc.

Documento Exhortation à la 
reconnaissance

N. 7, Junho 1995/ 
59-60

CH/ doc.

Documento Conférence sur l’amour 
filial

N. 7, Junho 1995/ 
61-63

CH/ doc.

Documento Notes de retraite N. 7, Junho 1995/ 
64-66

CH/ doc.

Documento Instruction sur la
Purification de Marie

N. 7, Junho 1995/ 
67-70

CH/doc.

Documento Affaire Bordel. Annales de 
Chaumont et Grandrif

N. 8, Janeiro 1996/ 
17-27

Instituto/ 
doc.

Documento Cahiers Champagnat. 
Table des matières

N. 8, Janeiro 1996/ 
61-68

CH/ Fontes

Documento Livre de comptes pour les 
dépenses (1)

N. 10, Março 1997/ 
43-96

CH/ doc.

Documento Livre de comptes pour 
les dépenses (2)

N. 10, Março 1997/ 
97-146

CH/ doc.

Documento Carnet de notes n° 1 
du F. François : 
« Mélanges divers ».

N. 12, Dezembro 1997/ 
1-91

FF

Documento F. François. Passages 
concernant la fonction 
de supérieur

N. 15, Maio 1999/ 
171-198

FF

Documento F. François. Anecdotes 
maristes dans le carnet 10

N. 17, Maio 2001/ 
127-163

FF/ doc.

Documento Registre des entrées n° 1 N. 20, Junho 2004/ 
49-94

CH/ doc.
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Documento « Nouveaux Principes de 
lecture à l’usage 
des Frères Maristes », 
Lyon, Guyot 1838

N. 22, Dezembro 2005
(37 págs.)

CH/doc.

Documentos Cahiers Champagnat 
(textes) : de 3.01 à 3.04.

N. 8, Janeiro 1996/ 
69-143

CH/doc.

Documentos Cahiers Champagnat 
(textes : de 3.05 à 3.09)

N. 9, Julho 1996/ 
83-151

CH/doc.

Documentos Instructions de Champagnat 
sur la retraite, rapportées 
par les F. Jean-Baptiste et 
François

N. 11, Julho 1997/ 
75-100

CH/ doc.

Documentos Instructions de Champagnat 
sur la grâce rapportées 
par les Frères François et 
Jean-Baptiste

N. 11, Julho 1997/ 
101-111

CH/ doc.

Documentos Témoignages de Frères 
et d’ecclésiastiques 
sur le P. Champagnat

N. 14, Novembro 1998/
105-127

CH

Documentos F. François, « carnet 
de notes 1 » : faits de vie 
concernant des frères

N. 16, Novembro 2000/
115-188

FF/ doc.

Documentos F. François : résolutions, 
aspirations. Extraits 
des recueils 302-305

No18, Março 2002/ 
107-150

FF/ doc.

E
Eilas Iwu, fms Lavie d’un simple frère : 

John Samuel Metuh, fms, 
(1926-2007)

N. 27, Outubro 2009/ 
79-88

Instituto

Espinosa Javier, 
fms

La'íc Maristes.
Le futur aura nos yeux 
(Vue d’ensemble 
sur le laícat mariste)

N. 34, Maio 2016/ 
23-47

Leigos

F
Farneda Danilo “ Guide des Écoles ” 

(1817-1853);
étude historico-critique.

N. 5, Maio 1994/ 
49-60

Instituto/ 
doc.

Farneda Danilo Les Petits Frères de Marie 
et les Frères 
des Écoles Chrétiennes

N. 13, Julho 1998/ 
41-60

Instituto

Florzac
Rosangela

Héritage communicationnel.
Héritiers de la capacité 
communicative 
de M. Champagnat

N. 34, Maio 2016/ 
69-85

CH

André Lanfrey, fms
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Fuchs Marie- 
Emmanuelle, 
smsm

Formation continue chez 
les SMSM Actes du 
colloque interbranches 
mariste du 24 juin 2006)

N. 24, Dezembro 2007/
40-42

S.M.

G
Gajardo
Vasquez Julio

L’éducation catholique 
secondaire dans 
la « Province » du 
Chili. L’arrivée de la 
congrégation des Frères 
Maristes au début du 20° 
siècle

N. 35, Maio 2017/ 
55-74

Instituto/
Província

Gatti Eduardo, 
fms

Commentaire sur la 
lettre 1042 des Lettres 
personnelles du F. François, 
à un maltre des novices.

N. 24, Dezembro 2007/
97-111

FF

Gomes Fonseca 
de Oliveira Layza 
Maria

Spiritualité de laique N. 34, Maio 2016/ 
59-63

Leigos

Gonçalves João 
Luis Fedel

Repenser la spiritualité 
mariste aujourd’hui

N. 34, Maio 2016/ 
63-68

Leigos

Green Michael Charismatic culture. 
Encountering the gospel in 
Marist schools

N. 17, Maio 2001/ 
5-22

Instituto/
Educação

Green Michael, 
fms

Programmes pour la 
spiritualité et la mission 
maristes dans le Pacifique. 
Actes du colloque 
interbranches mariste du 
24 juin 2006).

N. 24, Dezembro 2007/
48-49

S.M.

Green Michael, 
fms

Cours du patrimoine 
(février-juin 2008). 
Compte-rendu.

N. 26, Março 2009/
3-7

Instituto

Green Michael, 
fms

Et aussi de nouvelles tentes 
(Réflexion sur l’identité des 
Frères Maristes)

N. 26, Março 2009/
25-45

Instituto

Green Michael, 
fms

Session du patrimoine 
de 2008 : Présentation des 
travaux des participants.

N. 27, Outubro 2009/
3-13

Instituto

Green Michael, 
fms

Le projet historique 
du bicentenaire

N. 30, Fevereiro 2012/ 
83-92

Instituto

Green Michael, 
fms

Frère Frederick
Mac Mahon (1928-2015)

N. 34, Maio 2016/ 
183-184

In
Memoriam

Green Michael, 
fms

Le mythe Montagne.
Un archétype 
du ministère mariste

N. 35, Maio 
2017/5-25

CH
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Greiler Alois, 
s.m.

Famille mariste - au sens 
littéral-

N. 38, Junho 2006/ 
39-53

S.M.

Greiler Alois, sm La Société de Marie et la 
famille mariste élargie: 
deux modèles des origines.

N. 28, Maio 2010/ 
101-114

S.M.

Greiler Alois. sm Synthèse de la journée 
inter-mariste du 24 juin 2009

N. 28, Maio 2010/ 
95-98

S.M.

H
Hemeryck
Richard, fms

Les écoles congréganistes 
dans le département du 
Nord... (1852-1870)

N. 24, Dezembro 2007/ 
5-6

Instituto

Hendlemeier
Augustin, fms

Les débuts de la Province 
d’Allemagne

N. 27, Outubro 2009/ 
63-77

Instituto/
Província

Hendlemeier
Augustin, fms

Les Frères Maristes de 
Belgique pendant la 1° 
guerre mondiale

N. 33, Maio 2015/ 
25-29

Instituto/
Guerra

Hendlemeier
Augustin, fms

Frères allemands dans la 
1° guerre mondiale

N. 33, Maio 2015/ 
31-35

Instituto/
Guerra

Hinojal Fernando Iconographie Champagnat N. 6, Dezembro 19941/ 
1-13

CH/ 
Iconografia

I
Incerti Fabiano 
& Gonçalves 
Joao Luis Fedel

Publication du livre 
Mysticisme, sagesse et 
autorité au XIX° siècle. 
Etudes sur le F. François 
(Curitiba, Brésil)

N. 36, Maio 2018/ 
103-106

FF

K
Koller Johannes, 
fms

Essai d’une herméneutique 
de la “ Vie de 
Marcellin Champagnat “

N. 18, Março 2002/ 
3-33

CH

Kouassi Vincent, 
fms

Le charisme et la mission 
des Frères Maristes en 
Côte d’ivoire. Une réflexion 
personnelle.

N. 27, Outubro 2009/ 
195-214

Instituto/
Província

L
Lanfrey André, 
fms

Pour une méthode de 
relecture de la spiritualité 
des Ordres religieux

N. 5, Maio 1994/ 
39-48

Instituto/ 
Esp.

Lanfrey André, 
fms

Esquisse d’une 
introduction critique à la 
Vie du P. Champagnat

N. 6, Dezembro 1994/ 
35-61

CH/ doc.

Lanfrey André, 
fms

La lettre d’Aiguebelle ou 
l’échec d’une première 
Société de Marie (1817-1826)

N. 7, Junho 1995/ 
10-53

S.M.

André Lanfrey, fms
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Lanfrey André, 
fms

La Société de Marie comme 
congrégation secrète

N. 9, Julho 1996/ 
5-82

S.M.

Lanfrey André, 
fms

La légende du Jésuite 
du Puy

N. 10, Março 1997/ 
1-16

S.M.

Lanfrey André, 
fms

Complément à 
“Origines Maristes”. 
Lettre de Pierre Colin 
à Mgr. Bigex

N. 11, Julho 1997/ 
5-33

S.M./ doc.

Lanfrey André, 
fms

Courveille disciple 
de Rancé
et de Jean Climaque

N. 11, Julho 1997/ 
49-72

S.M.

Lanfrey André, 
fms

« But des Frères, d’après 
deux instructions contenues 
dans les manuscrits des FF. 
François et Jean- Baptiste

N. 13, Julho 1998/ 
85-122

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

Des instructions du 
Père Champagnat aux 
“Avis, Leçons, Sentences”

N. 15, Maio 1999/ 
29-96

Instituto/ 
doc.

Lanfrey André, 
fms

La circulaire sur l’Esprit 
de Foi

N. 16, Novembro 2000/ 
21-52

FF/doc.

Lanfrey André, 
fms

Un ouvrage fondamental 
oublié :
Le Manuel de Piété (1855)

N. 16, Novembro 2000/ 
53-86

Instituto/ 
Doc.

Lanfrey André, 
fms

Sur la Société de Marie 
comme congrégation 
secrète

N. 17, Maio 2001/ 
55-81

S.M.

Lanfrey André, 
fms

Composition et tâches 
de la commission du 
patrimoine

N. 21, Abril 2005/ 
3-8

Instituto

Lanfrey André, 
fms

Statuts de la Société 
de Marie de L’Hermitage. 
Un document nouveau

N. 21, Abril 2005/ 
73-93

S.M.

Lanfrey André, 
fms

Centenaire de la 
suppression et de l’exil de 
France des congrégations

N. 23, Junho 2006/ 
3-6

Instituto

Lanfrey André, 
fms

Sur M. Querbes et les 
clercs de Saint-Viateur

N. 23, Junho 2006/ 
7-9

Vários

Lanfrey André, 
fms

Les circulaires : témoins 
de la tradition spirituelle 
mariste

N. 23, Junho 2006/ 
11-38

Instituto

Lanfrey André, 
fms

Une société mère 
de la Société de Marie ? 
Les « Amis du cordon » 
au séminaire St Irénée 
(1805-1816)

N. 23, Junho 2006/ 
55-91

S.M.
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Lanfrey André, 
fms

L’inspecteur Guillard. 
Quand l’université 
soutenait les 
congrégations

N. 23, Junho 2006/
93-108

Instituto/
Origens

Lanfrey André, 
fms

Etat de la recherche chez 
les Frères Maristes. (Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 juin 2006)

N. 24, Dezembro 2007/ 
20-25

Instituto

Lanfrey André, 
fms

Unité et diversité de la 
S.M. Mystique, histoire et 
droit canonique. (Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 juin 2006)

N. 24, Dezembro 2007/ 
27-34

S.M.

Lanfrey André, 
fms

Les instructions cachées 
du Père Champagnat. 
Introduction à la Vie du 
Fondateur

N. 14, Novembro 1998/ 
7-34

CH/ doc.

Lanfrey André, 
fms

Une lettre sur M. Bochard 
et les Pères de la Croix de 
Jésus

N. 18, Março 2002/ 
69-93

S.M.

Lanfrey André, 
fms

Marlhes au long des 
siècles. Recueil d’histoire 
locale

N. 25, Abril 2008/ 
5-6

CH

Lanfrey André, 
fms

Les paysans de Marlhes.
Développement économique 
et organisation familiale.
(Sur le livre de
James R. Lehring, 1974)

N. 25, Abril 2008/
7-11

Instituto

Lanfrey André, 
fms

Diocèse du Puy et 
Haute-Loire. Terres 
maristes et réfractaires

N. 25, Abril 2008/ 
13-36

CH

Lanfrey André, 
fms

Réforme catholique 
et révolution politique. 
J.B. Champagnat et les 
pénitents de Marlhes.

N. 25, Abril 2008/ 
37-66

CH

Lanfrey André, 
fms

Extraits du livre 
de compte des pénitents 
blancs de Marlhes
(20 juin 1779-29 juin 1788)

N. 25, Abril 2008/ 
67-73

CH

Lanfrey André, 
fms

L’enquête du curé Alirot 
à Marlhes (1790)

N. 25, Abril 2008/ 
75-88

CH

Lanfrey André, 
fms

Inventaire des meubles, 
effets et papiers du défunt 
J.B. Champagnat

N. 25, Abril 2008/ 
109-119

CH

Lanfrey André, 
fms

Inventaire des meubles, 
effets et papiers du défunt 
J.B. Champagnat. 1804

N. 25, Abril 2008/ 
120-127

CH/ doc.

André Lanfrey, fms 137
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Lanfrey André, 
fms

J.B. Champagnat et
J.P. Ducros. Deux destins 
emmêlés

N. 25, Abril 2008/
129-136

CH

Lanfrey André, 
fms

La succession 
Champagnat en 1810.
Le déclin programmé du 
domaine Champagnat

N. 25, Abril 2008/
137-149

CH

Lanfrey André, 
fms

Testament de 
Marie-Thérèse Chirat, 
20 décembre 1807 
(Document)

N. 25, Abril 2008/
151-152

CH/ doc.

Lanfrey André, 
fms

Succession Champagnat 
en 1810 (Document)

N. 25, Abril 2008/ 
153-158

CH/ doc.

Lanfrey André, 
fms

Marlhes, les Champagnat 
et le service militaire

N. 25, Abril 2008/ 
159-165

CH

Lanfrey André, 
fms

Les deuils de 1803-1804 
et la vocation de Marcellin

N. 25, Abril 2008/ 
167-171

CH

Lanfrey André, 
fms

Historique de la recherche 
sur le patrimoine spirituel 
chez les Frères Maristes.

N. 26, Março 2009/
9-23

Instituto

Lanfrey André, 
fms

Le bon M. Champagnat 
et la « famille » de Pins.
Lettre de M. Allibert

N. 26, Março 2009/
143-146

CH/ doc.

Lanfrey André, 
fms

De l’association à la 
congrégation. Des statuts 
de la société des frères 
aux constitutions 
de l’ordre (1817-1837)

N. 28, Maio 2010/ 
31-53

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

Introduction à la journée 
inter-mariste du 24 juin 2009

N. 28, Maio 2010/ 
99-100

S.M.

Lanfrey André, 
fms

La Société de Marie 
comme ordre inachevé

N. 28, Maio 2010/ 
115-138

S.M.

Lanfrey André, 
fms

Les portraits du
P. Champagnat au
XIX° siècle. Une tradition 
iconographique complexe

N. 29, Maio 2011/ 
5-34

CH/ 
Iconografia

Lanfrey André, 
fms

Aperçus sur l’reuvre 
de Joseph Ravery

N. 29, Maio 2011/ 
47-60

CH/ 
Iconografia

Lanfrey André, 
fms

Des bienfaiteurs du P.
Champagnat et de l’Institut

N. 29, Maio 2011/ 
61-78

CH

Lanfrey andré, 
fms

La Bonne Mère et la Vierge 
du vreu. Réflexions sur 
une tradition iconographique

N. 30, Fevereiro 2012/
63-81

Instituto/
Iconografia

Lanfrey André, 
fms

Esquisse d’histoire de 
l’Institut

N. 30, Fevereiro 2012/ 
133-155

Instituto
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Lanfrey André, 
fms

Les troubles de la 
Révolution et de l’Empire à 
St Chamond et La Valla

N. 31, Março 2013/ 
5-30

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

M. Rebod, curé 
de La Valla

N. 31, Março 2013/ 
31-40

CH

Lanfrey André, 
fms

Aperçu socio-économique 
sur La Valla vers 1815

N. 31, Março 2013/ 
41-54

Instituto/
Origens

Lanfrey André, 
fms

La vie matérielle des Frères 
à Lavalla et L’Hermitage

N. 31, Março 2013/ 
55-89

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

La gestion des écoles 
de 1818 à 1827

N. 31, Março 2013/ 
90-99

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

Les postulants de 
la Haute-Loire

N. 31, Março 2013/ 
100-108

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

De La Valla à L’Hermitage : 
crise initiale et lente 
maturation matérielle

N. 31, Março 2013/ 
109-134

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

Un livre sur La Valla N. 32, Maio 2014/ 
166

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

«La regla del fundador 
sus Fontes y evolución» 
(du F. Pedro Herreros)

N. 32, Maio 2014/ 
167

Instituto/ 
Fontes

Lanfrey andré, 
fms

L’Institut dans la première 
guerre mondiale

N. 33, Maio 2015/ 
5-23

Instituto/
Guerra

Lanfrey André, 
fms

Mathieu Patouillard, voisin 
de L’Hermitage

N. 33, Maio 2015/ 
117-124

Instituto

Lanfrey André, 
fms

Les frères 
morts à la guerre

N. 33, Maio 2015/ 
125-133

Instituto/
Guerra

Lanfrey André, 
fms

Deux documents inédits 
relatifs à Champagnat

N. 33, Maio 2015/ 
141-143

CH/docs.

Lanfrey André, 
fms

F. Henri Réocreux N. 33, Maio 2015/ 
149

In
Memoriam

Lanfrey André, 
fms

De « L’Hermitage de 
Notre-Dame » à « N.D. de 
L’Hermitage ». La S.M. 
dans l’itinéraire spirituel de 
Champagnat (1824-1836)

N. 34, Maio 2016/ 
143-159

CH

Lanfrey André, 
fms

Rapport sur Verrières 
(1808)

N. 34, Maio 2016/ 
161-165

CH/ doc.

Lanfrey André, 
fms

Les sentences 
de La chambre 
du P. Champagnat

N. 34, Maio 2016/ 
167-172

CH

Lanfrey André, 
fms

Le cadran solaire 
de L’Hermitage

N. 34, Maio 2016/ 
173-176

Vários

André Lanfrey, fms
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Lanfrey André, 
fms

Atlandide 14.
La correspondance d’un 
Frère Mariste mise en scène.

N. 34, Maio 2016/ 
177-178

Vários

Lanfrey André, 
fms

Rencontre avec un « enfant 
malade au pied du Pilat ». 
Réexamen historique 
de l’hypothèse Montagne

N. 35, Maio 2017/ 
27-53

CH

Lanfrey André, 
fms

Enquête sur la genèse des 
grandes devises maristes 
(1815-1852)

N. 35, Maio 2017/ 
75-89

S.M.

Lanfrey André, 
fms

Le sceau de M. Courveille.
Une première représentation 
iconographique
de la Société de Marie

N. 35, Maio 2017/ 
91-96

S.M.

Lanfrey André, 
fms

Benolt-Joseph Champagnat 
mort à 13 ans en 1803.
Un point d’ancrage pour 
une réinterprétation de 
l’enfance de M. Champagnat

N. 35, Maio 2017/ 
97-103

CH

Lanfrey André, 
fms

La « promesse » 
des Frères de 1826.
En fait, les statuts primitifs 
de la branche des Frères.

N. 35, Maio 2017/ 
105-115

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

« Les roues du creur
de Dieu » (L’action caritative 
du F. Michel Rampelberg 
dans l’Europe de l’est)

N. 35, Maio 2017/ 
143-144

Instituto

Lanfrey André, 
fms

« Caméristes »,
« besaciers », « forains » 
dans les écoles des Frères 
Maristes au XIX° siècle.

N. 36, Maio 2018/ 
75-84

Instituto

Lanfrey André, 
fms

Histoire de la Province 
d’Allemagne (Sur les 
ouvrages publiés par la 
Province)

N. 36, Maio 2018/ 
100-102

Instituto/ 
Província

Lanfrey André, 
fms

St Marcellin Champagnat 
présenté au grand public 
français (dans le livret 
« Prions en Eglise »)

N. 36, Maio 2018/ 
109-110

CH

Lanfrey André, 
fms

Les projets de Société 
de Marie à Charlieu 
en 1824 et 1829. Le curé 
de Perreux et M. Courveille.

N. 37, Maio 2019/ 
39-51

S.M.
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Lanfrey André, 
fms

Le F. Louis et sa propre 
conception de la Société 
de Marie. Essai d’histoire 
des origines à partir des 
compagnons et disciples 
de M. Champagnat

N. 37, Maio 2019/ 
53-68

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

Une lettre inédite du
P. Champagnat (1837) dans 
le contexte de la fondation 
de l’école de La Voulte.

N. 37, Maio 2019/ 
85-99

CH/doc.

Lanfrey André, 
fms

F. Louis Richard (1931-2018). 
Esquisse biographique 
d’un grand serviteur du 
patrimoine mariste)

N. 37, Maio 2019/ 
125-127

In 
memoriam

Lanfrey André, 
fms

Un signe fort du rayonnement 
de l’reuvre de
M. Champagnat. Plus de 
450 vêtures de 1817 à 1840

N. 38, Maio 2020/ 
5-17

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms

Prises d’habit et constitutions 
primitives des Frères Maristes 
à La Valla et L’Hermitage 
(1817-1826)

N. 38, Maio 2020/ 
19-32

Instituto/ 
Origens

Lanfrey André, 
fms,

Essai sur les origines 
de la spiritualité mariste

N.19, Junho 2003/ 
19-51

Instituto/
Esp.

Lefebvre
Alexandre

Des Anciens Élèves au 
Mouvement Champagnat 
de la Famille Mariste

N. 15, Maio 1999/ 
119-170

Instituto/ 
Leigos

M
Mac Mahon 
Frederick

Pour une cause commune 
(2° partie) : Champagnat 
et Pompallier, évêque 
de l’Océanie occidentale

N. 29, Maio 2011/ 
79-100

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Histoire et personnalité 
de M. Champagnat 
dans les écrits 
de ses contemporains

N. 21, Abril 2005/ 
9-71

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu.
J.C. Courveille...
(1° partie : 1787-1826).

N. 24, Dezembro 2007/
51-95

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu
(2° partie). M. Courveille 
de 1826 à sa mort (1866)

N. 26, Março 2009/
101-134

S.M.
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Mac Mahon
Frederick, fms

F. Jean- Baptiste 
portraitiste du P. Courveille, 
et la lettre d’Aiguebelle.

N. 26, Março 2009/ 
135-141

Instituto

Mac Mahon
Frederick, fms

Dans une cause 
commune (1° partie). 
Pompallier, évêque 
d’Océanie occidentale et
Champagnat...

N. 28, Maio 2010/ 
55-86

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Le prêtre et le pasteur 
diocésain. Les relations 
du P. Champagnat 
avec Mgr. Devie

N. 30, Fevereiro 2012/ 
45-62

CH

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin (1° 
partie).
Histoire des Maristes

N. 32, Maio 2014/ 
43-84

S.M.

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin 
(2° partie).
Maristes en formation

N. 33, Maio 2015/ 
47-83

S.M.

Maney
Christopher, fms

« Une tendre affection » 
(circulaire de janvier 1836). 
Une question d’interprétation, 
d’inspiration et de motivation

N. 27, Outubro 2009/ 
127-172

CH

Martínez Estaún
Antonio, fms

La Famille Mariste 
selon le F. Virgilio León

N. 30, Fevereiro 2012/ 
7-44

Instituto

Martínez Estaún
Antonio, fms

Réflexion sur les fondements 
de la présence mariste 
(auprès des jeunes)

N. 32, Maio 2014/ 
85-113

Instituto

Martínez Estaún
Antonio, fms

Cours sur le charisme et les 
principes éducatifs maristes. 
Le patrimoine mariste dans 
l’enseignement supérieur

N. 32, Maio 2014/ 
163-165; 168-169

Instituto

Martínez Estaún
Antonio, fms

Essai du Dr. Pedro Monlau 
sur l’éducation en France 
en 1838-39. Premier 
ouvrage en espagnol parlant 
des Frères Maristes

N. 33, Maio 2015/
146-147

Instituto

Martínez Estaún
Antonio, fms

Itinéraire spirituel de 
Champagnat. Une étude 
de sa vie mystique.
(Sur l’ouvrage 
du F. Mesonero Sanchez)

N. 36, Maio 2018/ 
99

CH

Martínez Estaún
Antonio, fms

Un demi-siècle de 
communications maristes. 
Notes sur l’histoire 
des communications 
Institutionnelles de la deuxième 
moitié du XX° siècle

N. 37, Maio 
2019/69-83

Instituto
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Martínez Estaún
Antonio, fms

Quelques pistes pour 
découvrir les «lieux maristes» 
de Rome significatifs pour 
le F. François

N. 37, Maio 2019/ 
101-108

FF

Martínez Estaún
Antonio, fms

Histoire des constitutions 
des Petits Frères de Marie 
depuis la fondation jusqu’à 
l’approbation de 1903 
d’après les circulaires des 
supérieurs généraux 
(1° partie 1852-1863).

N. 38, Maio 2020/ 
47-60

Instituto

Mary 
Emerentiana 
Cooney, smsm

Un arbre à plusieurs 
branches. Perspectives 
SMSM sur les Origines 
Maristes et les traditions

N. 28, Maio 2010/ 
139-145

S.M.

Mary 
Emerentiana, 
(sor) smsm

Un aperçu sur l’état 
de la recherche chez 
les SMS.M. (Actes du 
colloque interbranches 
mariste du 24 juin 2006)

N. 24, Dezembro 2007/ 
9-16

S.M.

Mc Mahon
Frederick, fms

Colin et Champagnat. 
Maristes en devenir 
(3° partie)

N. 34, Maio 2016/ 
97-141

S.M.

Mesonero
Manuel, fms

F. Balko : génial 
et controversé

N. 28, Maio 2010/ 
173-184

Instituto/ 
Biografia

Mesonero
Manuel, fms

De l’ascétique 
à la mystique chez 
M. Champagnat

N. 32, Maio 2014/ 
7-21

CH

Mesonero
Manuel, fms

Une icône de la mission 
mariste.
Le jeune Montagne

N. 33, Maio 2015/ 
101-115

CH

Mesonero
Manuel, fms

Comment se forge 
un fondateur ?
La formation de Marcelin 
au petit séminaire.

N. 36, Maio 2018/ 
33-45

CH

Mesonero
Manuel, fms

Comment se forge 
un fondateur ? (2° partie). 
La formation de Marcellin 
au grand séminaire.

N. 37, Maio 2019/ 
25-38

CH

Michel Gabriel Le confesseur du Père 
Champagnat (M. Duplay)

N. 1, Junho 1990/ 
23-28

CH

Michel Gabriel Antoine Linossier N. 4 Março 1993/ 
49-62

CH

Michel Gabriel Marcellin Champagnat 
et la reconnaissance 
légale des Frères Maristes

N. 13, Julho 1998/ 
123-130

CH
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Michel Gabriel Marcellin et son chemin 
d’obéissance

N. 14, Novembro 1998/ 
35-83

CH/Esp.

Michel Gabriel, 
fms

Grandeur et décadence 
des Champagnat. Les 
révélations des actes 
notariés

N. 25, Abril 2008/ 
89-107

CH

Moral Barrio
Juan, fms

Projet d’histoire de 
l’Institut : bibliographie 
d’après les Archives des 
Frères Maristes

N. 30, Fevereiro 2012/ 
157-168

Instituto

Moral Juan Approches pour découvrir 
les éléments de base de 
la pédagogie éducative 
mariste en Espagne

N. 13, Julho 1998/
131-145

Instituto/ 
Educação

Moral Juan, fms Un document Champagnat 
de 200 ans (1812-2012).
Ses premières résolutions

N. 32, Maio 2014/ 
23-42

CH

Morel Michel, 
fms

Restauration de La pietà 
ou statue de « N.D. de pitié » 
de La Valla-en-Gier

N. 34, Maio 2016/ 
179-180

Vários

Morel Michel, 
fms

« Le cinquième évangile». 
Correspondance de 
F. Henri Vergès (pièce de 
théâtre évoquant sa vie)

N. 36, Maio 2018/
107-108

Instituto

Morel Michel, 
fms

Fête du bicentenaire 
le 6 juin 2017 à Rome.

N. 36, Maio 2018/ 
112-114

Instituto

Morel Michel, 
fms

Le cimetière rénové de 
L’Hermitage (inauguration 
et histoire)

N. 37, Maio 2019/ 
109-123

Instituto

Mowbray Kevin, 
s.m.

Le patrimoine chez 
les Pères Maristes. (Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 juin 2006)

N. 24, Dezembro 2007/ 
7-9

S.M.

Mulago Jean-
Pierre, sm

M. Champagnat, 
Cofondateur de la S.M.

N. 8, Janeiro 1996/ 
49-59

CH/S.M.

N
Niland Myra, sm Jeanne-Marie Chavoin 

au creur de la SM
N. 28, Maio 2010/ 
147-160

S.M.

O
Oliveira Benê, 
fms

Mémorial mariste. Brésil 
(Sur l’inauguration de 
ce Mémorial à Curitiba).

N. 36, Maio 2018/ 
115-119

Instituto
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P
Pérez José Le contexte scolaire de 

nos écoles en France 
d’après le F. Avit: 1818- 1891

N. 13, Julho 1998/ 
147-180

Instituto/
Educação

Perrin Eric Naissance de L’Hermitage 
de Champagnat aux Gaux, 
d’après les minutes de 
Me. Finaz (1824-1841)

N. 32, Maio 2014/ 
133-159

CH

Perrin Eric Jean-Claude Berne (F. 
Claude-Casimir), soldat de 
1914-1918.

N. 33, Maio 2015/ 
37-45

Instituto/
Guerra

Perrin Eric Une nouvelle lettre 
de Marcellin Champagnat 
(à propos de la succession 
de Clément Berlier)

N. 38, Maio 2020/ 
85-93

CH/doc.

Pino Medina 
Patricio, fms

La transmission 
du charisme mariste hérité 
de Marcellin Champagnat 
et des premiers Frères

N. 36, Maio 2018/ 
5-19

Instituto

Pino Medina 
Patricio, fms

Cent ans de présence 
mariste au Chili

N. 32, Maio 2014/ 
162

Instituto/
Província

Pino Medina 
Patricio, fms

Regard sur la vie intérieure 
de Marcellin.
(livre du F. Manuel Mesonero)

N. 33, Maio 2015/ 
145

CH/

R
Ramalho
Antonio, fms

Le patrimoine dans 
la formation chez les FMS.
Actes du colloque 
interbranches mariste 
du 24 juin 2006)

N. 24, Dezembro 2007/
43-47

Instituto

Richard Louis, 
fms

Le F. François dans 
ses lettres personnelles. 
Gouvernement de l’Institut 
et direction spirituelle

N. 33, Maio 2015/ 
85-99

FF

Richard Louis, 
fms

Florilège du F. François 
dans ses carnets

N. 33, Maio 2015/ 
135-139

FF

Ricordi Angelo «Visage marial» de l’Eglise: 
son histoire et sa réception dans 
l’Institut des Frères Maristes

N. 36, Maio 2018/ 
21-31

Instituto

Roche Jean Marie notre Bonne Mère 
d’après les Lettres 
de M. Champagnat

N. 2, Junho 1991/ 
53-60

CH/Cartas

Roche Jean M. Champagnat, lumière 
pour les laics

N. 8, Janeiro 1996/ 
39-47

CH/Leigos
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S
Schutte Alarcón
Lourdes Yvonne

Marcellin Champagnat et 
sa gestion des resSources 
humaines

N. 38, Maio 2020/
33-46

CH

Sester Paul Nos archives : 
essai historique

N. 1, Junho 1990/ 
1-16

Instituto

Sester Paul Jean-Baptiste Furet, 
biographe de M. Champagnat

N. 1, Junho 1990/ 
47-66

CH

Sester Paul Les résolutions 
de Champagnat

N. 1, Junho 1990/ 
69-125

CH/ doc.

Sester Paul Nos archives aujourd’hui, 
contenu.

N. 2, Junho 1991/ 
1-24

Instituto

Sester Paul Frère Jean-Baptiste 
Furet, biographe de M. 
Champagnat (suite)

N. 2, Junho 1991/ 
33-52

CH/
Biografia

Sester Paul Nos archives aujourd’hui 
(suite)

N. 3, Maio 1992/ 
1-18

Instituto

Sester Paul Ouvrages
sur M. Champagnat

N. 4, Março 1993/ 
1-18

CH/
Bibliografia

Sester Paul Publications maristes N. 4, Março 1993/ 
19-20

Instituto/
Bibliografia

Sester Paul Colloque sur l’histoire et 
la spiritualité maristes: Marie 
dans l’Eglise naissante 
et à la fin des temps

N. 4, Março 1993/ 
21-25

S.M.

Sester Paul Les discours sur l’enfer 
de M. Champagnat

N. 4, Março 1993/ 
27-47

CH/ doc.

Sester Paul Annonce de l’édition
des Annales des maisons 
des Provinces de
St Paul et Aubenas

N. 5, Maio 1994/ 
94

Instituto/ 
doc.

Sester Paul Archives Champagnat N. 6, Dezembro 1994/ 
15-34

CH/ doc.

Sester Paul Curriculum vitae 
de J.C. Courveille

N. 7, Junho 1995/ 
2-5

S.M.

Sester Paul Marie dans la vie 
de M. Champagnat

N. 8, Janeiro 1996/ 
29-38

CH/ Mary

Sester Paul Publication des travaux 
de P. Zind, 
lettres du F. François...

N. 9, Julho 1996/ 
1-3

FF

Sester Paul “Biographies de quelques 
Frères”, 
par Frère Jean-Baptiste

N. 10, Março 1997/ 
31-41

Instituto/ 
doc.

146 Trinta anos de pesquisa marista (1990 - 2020)



maio2O2i

Sester Paul « A nos lecteurs » (Bilan 
du travail réalisé dans les 
CM. Et projet de présenter 
les écrits du F. François)

N. 11, Julho 1997/
1-4

Instituto

Sester Paul L’éducation selon 
Marcellin Champagnat 
d’après Avis leçons 
sentences.

N. 13, Julho 1998/
181-189

CH/
Educação

Sester Paul Marcellin Champagnat, 
un saint

N. 14, Novembro 1998/ 
85-103

CH

Sester Paul Spiritualité apostolique 
mariste du Père Champagnat

N. 15, Maio 1999/ 
15-28

CH/Esp.

Sester Paul Frère François, 
notes de retraite

N. 15, Maio 1999/ 
97-117

FF

Sester Paul Marcellin Champagnat, 
Éducateur

N. 16, Novembro 2000/ 
5-20

CH/ 
Educação

Sester Paul F. François : retraite 
de 1826

N. 16, Novembro 2000/ 
87-114

FF/ doc.

Sester Paul M. Champagnat 
et ses Frères

N. 17, Maio 2001/ 
23-54

CH

Sester Paul Frère François, 
Retraite de 1840

N. 17, Maio 2001/ 
83-103

FF/ doc.

Sester Paul M. Champagnat, 
son esprit, sa personnalité

N. 19, Junho 2003/ 
53-72

CH

Sester Paul F. François évoque
le P. Champagnat, d’après 
« Projets d’instructions ».

N. 19, Junho 2003/ 
73-91

FF

Sester Paul Informatisation 
de nos archives

N. 20, Junho 2004/ 
3-7

Instituto

Sester Paul Amenés par Marie : 
présentation du
“ Registre des Entrées ”

N. 20, Junho 2004/ 
9-48

CH/ doc.

Sester Paul M. Champagnat 
et les finances

N. 22, Dezembro 2005/
49-68

CH

Sester Paul La perfection 
selon Frère François

N. 18, Março 2002/ 
95-105

FF

Sester Paul Lettre de M. Champagnat 
à M. Fond, maire de Valbenolte

N. 26, Março 2009/ 
147-148

CH/ doc.

Sester Paul L’informatisation 
de nos archives

N. 35, Maio 2017/ 
139-142

Instituto

Silveira Luis Le “ Centre d’Études 
Maristes ” de la Province 
de Rio de Janeiro

N. 1, Junho 1990/ 
17-18

Instituto

André Lanfrey, fms 147



39
fms CadernosMARiSTAS

Spes Stanley Ku Brève histoire des
Frères Maristes en Chine

N. 38, Maio 2020/ 
61-83

Instituto/
Províncias

Stirn Roger Première tête de pont 
des Frères Maristes à Paris 
(paroisse St Augustin)

N. 2, Junho 1991/ 
61-71

Instituto

Stirn Roger Le recrutement 
des vocations

N. 3, Maio 1992/ 
75-79

Instituto

Strobino Ivo
Antonio, fms

Hermitage mariste. 
Cours de formation 
pour le laicat mariste

N. 35, Maio 2017/ 
145-146

Leigos

Strobino Ivo, fms Photo Arnaud, portrait 
Ravery et crâne de 
Champagnat. Résultats 
d’une analyse scientifique

N. 29, Maio 2011/ 
35-45

CH/ 
Iconografia

T
Taylor Justin, 
s.m.

Fourvière, le 23 juillet 1816 N. 34, Maio 2016/ 
5-14.

S.M.

Teoh Robert, 
fms

Tentative de fusion des 
Frères de la Mère de Dieu 
avec les Frères Maristes 
en Chine, entre 1909 et 1912

N. 27, Outubro 2009/ 
89-113

Instituto/
Províncias

U
Umoh Benjamin Option pour les pauvres 

dans la Province mariste 
du Nigeria

N. 27, Outubro 2009/ 
173-194

Instituto/
Províncias

V
Vibert Louis, fms La Valla et les Frères

Maristes de 1825 à nos jours
N. 31, Março 2013/ 
135-167

Instituto

Vignau Henri, 
fms

Compte-rendu du séminaire 
sur le patrimoine mariste : 
20-27 novembre 1997.

N. 13, Julho 1998/ 
1-3

Instituto

Vivienne (Sor) 
s.m.

Formation au patrimoine 
mariste. La contribution 
des Sreurs Maristes. Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 juin 2006)

N. 24, Dezembro 2007/ 
35-40

S.M.

Vivienne (Sor), 
s.m.

La contribution des Sreurs 
Maristes sur les recherches 
en cours. (Actes du colloque 
interbranches mariste 
du 24 juin 2006)

N. 24, Dezembro 2007/ 
16-20

S.M.
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W
Walsh Peter, 
fms

Les relations entre M. 
Champagnat et le F. 
François d’après les 
lettres écrites de Paris...

N. 27, Outubro 
2009/47-62

CH/ FF

III. Índice temático dos Cadernos Maristas 1 a 38

Por fim proponho um índice temático dos Cadernos Maristas, ainda com 
dúvidas, já que sempre é delicado escolher as palavras-clave que guiem 
o pesquisador, pois estas poderiam também confundir. Por este motivo, 
decidi apresentar um número limitado de temas, quase sempre com um 
segundo termo e evitando ao máximo utilizar abreviaturas:

CH = Champagnat H. = História
doc. = Documento P. = Patrimônio histórico (arquivos...)
Educ. = Educação S.M. = Sociedade de Maria
FF = Frère François (Ir. Francisco) Esp. = Espiritualidade

Em princípio os outros termos escritos por inteiro ou pouco abreviados 
não deveriam ter problemas de interpretação, já que o título do artigo es
clarece o tema. O índice, portanto, está dividido em seis conjuntos de ta
manho desigual. As categorias “CH” e “Instituto”, particularmente densas, 
foram subdivididas.

• I/ Champagnat: a) Documentos; b) Educação; c) História; d) 
Iconografia; e) Família, infância em Marlhes; f) Bibliografia; g) 
Sociedade de Maria; h) Fontes; i) Espiritualidade; j) Vida

• II/ Ir. Francisco

• III/ Instituto: a) Educação; b) Guerra; c) História; d) Iconografia; e) 
Oceania; g) Origens; h) Patrimônio; i) Províncias; j) Solidariedade; 
k) Fontes; l) Espiritualidade

• IV/ Leigos

• V/ Biografias e necrológios

• VI/ Sociedade de Maria
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Tema Número, data, 
págs.

Autor Título

I/CHAMPAGNAT
a) Documentos relativos ao Padre Champagnat

CH/ doc. N. 1, Junho 1990/ 
69-125

Sester Paul Les résolutions de 
Champagnat

CH/ doc. N. 14, Novembro 1998/ 
105-127

Documentos Témoignages de Frères 
et d’ecclésiastiques 
sur le P. Champagnat

CH/ doc. N. 26, Março 2009/ 
143-146

Lanfrey André, 
fms

Le bon M. Champagnat et 
la « famille » de Pins. Lettre 
de M. Allibert

CH/ doc. N. 27, Outubro 2009/ 
47-62

Walsh Peter, 
fms

Les relations entre 
M. Champagnat et le 
F. François d’après 
les Cartas écrites de Paris...

CH/ doc. N. 26, Março 2009/ 
147-148

Sester Paul, 
fms

Lettre de M. Champagnat à 
M. Fond, maire de Valbenolte

CH/ doc. N. 33, Maio 2015/ 
141-143

Lanfrey André, 
fms

Deux Documents inédits 
relatifs à Champagnat

CH/ doc. N. 37, Maio 2019/ 
85-99

Lanfrey André, 
fms

Une lettre inédite du P. 
Champagnat (1837) dans le 
contexte de la fondation de 
l’école de La Voulte.

CH/ doc. N. 38, Maio 2020/ 
85-93

Perrin Eric Une nouvelle lettre de 
Marcellin Champagnat 
(à propos de la succession 
de Clément Berlier)

b) A educação no estilo do P. Champagnat

CH/ Educ. N. 3 Maio 1992/ 
25-74

Balko 
Alexandre

Le Père Champagnat et la 
formation des Frères

CH/ Educ. N. 13, Julho 1998/ 
5-39

Brambila
Aureliano

La pensée du
Père Champagnat sur 
l’Education des enfants

CH/ Educ. N. 18, Março 2002/ 
35-68

Alvès Manoel Quelques convictions 
éducatives de M. Champagnat

CH/ Educ. N. 1, Junho 1990/ 
29-46

Balko 
Alexandre

Marcellin Champagnat, 
Éducateur

CH/ Educ. N. 16, Novembro 2000/ 
5-20

Sester Paul Marcellin Champagnat, 
Éducateur

c) História do Padre Champagnat como fundador

CH/ H. N. 13, Julho 1998/123- 
130

Michel Gabriel Marcellin Champagnat 
et la reconnaissance légale 
des Frères Maristes
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CH/ H. N. 35, Maio 2017/ 
5-25

Green
Michael, fms

Le mythe Montagne.
Un archétype du ministère 
mariste

CH/ H. N. 30, Fevereiro 2012/ 
45-62

Mac Mahon 
Frederick, fms

Le prêtre et le pasteur 
diocésain. Les relations 
du P. Champagnat 
avec Mgr. Devie

CH/ H. N. 27, Outubro 2009/ 
127-172

Maney 
Christopher, 
fms

«Une tendre affection» 
(circulaire de janvier 1836). 
Une question d’interprétation, 
d’inspiration et de motivation

CH/ H. N. 34, Maio 2016/ 
15-21

Brambila
Aureliano, fms

Refondation. Intuition 
de Champagnat à l’origine 
et défis dans notre monde 
en changement

CH/ H. N. 35, Maio 2017/ 
27-53

Lanfrey André, 
fms

Rencontre avec un « enfant 
malade au pied du Pilat ». 
Réexamen historique de 
l’hypothèse Montagne

CH/ H. N. 17, Maio 2001/ 
23-54

Sester Paul M. Champagnat 
et ses Frères

CH/ H. N. 31, Março 2013/ 
31-40

Lanfrey André, 
fms

M. Rebod, curé de La Valla

d) Iconografia a respeito do Padre Champagnat

CH./ H. N. 29, Maio 2011/ 
61-78

Lanfrey André, 
fms

Des bienfaiteurs du
P. Champagnat et de l’Instituto

CH/ 
Iconografia

N. 29, Maio 2011/ 
47-60

Lanfrey André, 
fms

Aperçus sur l’reuvre de 
Joseph Ravery

CH/ 
Iconografia

N. 6, Dezembro 1994/ 
1-13

Hinojal 
Fernando

Iconografia Champagnat

CH/ 
Iconografia

N. 36, Maio 2018/ 
109-110

Lanfrey André, 
fms

St Marcellin Champagnat 
présenté au grand public 
français (dans le livret 
« Prions en Eglise »)

CH/ 
Iconografia

N. 29, Maio 2011/ 
5-34

Lanfrey André, 
fms

Les portraits du 
P. Champagnat au 
XIX° siècle. Une tradition 
iconographique complexe

CH/ 
Iconografia

N. 29, Maio 2011/ 
35-45

Strobino Ivo, 
fms

Photo Arnaud, portrait 
Ravery et crâne de 
Champagnat. Résultats 
d’une analyse scientifique

e) A família Champagnat e a infância de Marcelino em Marlhes

CH/ 
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
13-36

Lanfrey André, 
fms

Diocèse du Puy et Haute-Loire. 
Terres maristes et réfractaires
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CH/ 
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
37-66

Lanfrey André, 
fms

Réforme catholique et 
révolution politique.
J.B. Champagnat et 
les pénitents de Marlhes.

CH/ 
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
67-73

Lanfrey André, 
fms

Extraits du livre 
de compte des pénitents 
blancs de Marlhes
(20 Junho 1779-29 Junho 1788)

CH/
Marlhes

N. 35, Maio 2017/ 
133-138

Brosse
Lucien, fms

Les dettes de
Barthélemy Champagnat

CH/
Marlhes

N. 35, Maio 2017/ 
137-138

Brosse
Lucien, fms

Le parrain de
Marcellin Champagnat

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
5-6

Lanfrey André, 
fms

Marlhes au long 
des siècles.
Recueil d’histoire locale

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
7-11

Lanfrey André, 
fms

Les paysans de Marlhes. 
Développement économique 
et organisation familiale.
(Sur le livre de James
R. Lehring, 1974)

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
75-88

Lanfrey André, 
fms

L’enquête du curé Alirot 
à Marlhes (1790)

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
89-107

Michel
Gabriel, fms

Grandeur et décadence 
des Champagnat.
Les révélations des actes 
notariés

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
109-119

Lanfrey André, 
fms

Inventaire des meubles, 
effets et papiers du défunt 
J.B. Champagnat

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
120-127

Lanfrey André, 
fms

Inventaire des meubles, 
effets et papiers du défunt 
J.B. Champagnat. 1804

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
129-136

Lanfrey André, 
fms

J.B. Champagnat et 
J.P. Ducros.
Deux destins emmêlés

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
137-149

Lanfrey André, 
fms

La succession 
Champagnat en 1810. 
Le déclin programmé 
du domaine Champagnat

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
151-152

Lanfrey André, 
fms

Testament de Marie-Thérèse
Chirat, 20 Dezembro 1807 
(Document)

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
153-158

Lanfrey André, 
fms

Succession Champagnat 
en 1810 (Document)

CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
159-165

Lanfrey André, 
fms

Marlhes, les Champagnat 
et le service militaire
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CH/
Marlhes

N. 25, Abril 2008/ 
167-171

Lanfrey André, 
fms

Les deuils de 1803-1804 et 
la vocation de Marcellin

CH/
Marlhes

N. 35, Maio 2017/ 
97-103

Lanfrey André, 
fms

Benolt-Joseph Champagnat 
mort à 13 ans en 1803.
Un point d’ancrage pour 
une réinterprétation de 
l’enfance de M. Champagnat

f) Bibliografia sobre o Padre Champagnat

CH/ P. N. 4, Março 1993/ 
1-18

Bibliografia Ouvrages
sur M. Champagnat

CH/ P. N. 5, Maio 1994/ 
1-15

Bibliografia Ouvrages
sur M. Champagnat

g) O papel do Padre Champagnat na Sociedade de Maria

CH/ S.M. N. 34, Maio 2016/ 
143-159

Lanfrey André, 
fms

De « L’Hermitage de 
Notre-Dame » à 
« N.D. de L’Hermitage ». 
La S.M. dans l’itinéraire 
spirituel de Champagnat 
(1824-1836)

CH/ S.M. N. 8, Janeiro 1996/ 
49-59

Mulago
Jean-Pierre, sm

M. Champagnat, 
Cofondateur de la S.M.

CH/ S.M. N. 15, Maio 1999/ 
5-13

Bourtot
Bernard s.m.

Marcellin Champagnat, 
Père Mariste

h) Fontes: Os escritos deixados pelo Padre Champagnat

CH/ Fontes N. 4, Março 1993/ 
83-104

Documento Trois discours sur l’enfer

CH/ Fontes N. 4, Março 1993/ 
105-113

Documento Deux sermons 
sur la mort du pécheur

CH/ Fontes N. 5, Maio 1994/ 
61-65

Documento Le pardon des injures

CH/ Fontes N. 5, Maio 1994/ 
66-81

Documento Sermon sur 
le délai de la conversion

CH/ Fontes N. 5, Maio 1994/ 
82-86

Documento La conversion

CH/ Fontes N. 5, Maio 1994/ 
87-93

Documento Prières des 40 heures

CH/ Fontes N. 6, Dezembro 1994/ 
15-34

Sester Paul Archives Champagnat

CH/ Fontes N. 8, Janeiro1996/ 
13-16

Brosse Lucien Portrait du P. Champagnat. 
Le troisième tableau.

CH/ Fontes N. 8, Janeiro1996/ 
61-68

Documento Cahiers Champagnat. 
Table des matières

CH/ Fontes N. 9, Julho 1996/ 
83-151

Documentos Cahiers Champagnat 
(textes : de 3.05 à 3.09)
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CH/ Fontes N. 10, Março 1997/ 
17-29

Delorme Alain Cartas du Père Champagnat 
à Frère François

CH/ Fontes N. 10, Março 1997/ 
43-96

Documento Livre de comptes 
pour les dépenses (1)

CH/ Fontes N. 10, Março 1997/ 
97-146

Documento Livre de comptes 
pour les dépenses (2)

CH/ Fontes N. 11, Julho 1997/ 
75-100

Documentos Instructions de Champagnat 
sur la retraite, rapportées 
par les F. Jean-Baptiste 
et François

CH/ Fontes N. 11, Julho 1997/ 
101-111

Documentos Instructions de Champagnat 
sur la grâce rapportées 
par les Frères François et
Jean-Baptiste

CH/ Fontes N. 12, Dezembro 1997/ 
1-91

Documento Carnet de notes N.° 1 du 
F. François : « Mélanges 
Various ».

CH/ Fontes N. 13, Julho 1998/ 
181-189

Sester Paul L’Education selon Marcellin 
Champagnat d’après Avis 
leçons sentences.

CH/ Fontes N. 8, Janeiro1996/ 
69-143

Documentos Cahiers Champagnat 
(textes) : de 3.01 à 3.04.

CH/ Fontes N. 4, Março 1993/ 
27-47

Sester Paul Les discours sur l’enfer 
de M. Champagnat

CH/ Fontes N. 3 Maio 1992/ 
91-93

Documento Réflexions sur la fin 
de l’homme

CH/ Fontes N. 2, Junho 1991/ 
73-76

Documento Instructions 
sur le rosaire

CH/ Fontes N. 2, Junho 1991/ 
77-82

Documento Sermon 
sur la dévotion au rosaire

CH/ Fontes N. 3 Maio 1992/ 
81-90

Documento Plusieurs sermons 
sur les fins dernières

CH/ Fontes N. 6, Dezembro 1994/ 
81-96

Documento La pénitence ; 
la confession

CH/ Fontes N. 6, Dezembro 1994/ 
97-98

Documento Sur la communion

CH/ Fontes N. 6, Dezembro 1994/ 
99-102

Documento La sanctification du 
dimanche

CH/ Fontes N. 6, Dezembro 1994/ 
103-106

Documento La récompense céleste

CH/ Fontes N. 7, Junho 1995/ 
55-56

Documento Conférence sur la 
gourmandise et l’ivrognerie

CH/ Fontes N. 7, Junho 1995/ 
57-58

Documento Sermon sur l’impureté
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CH/ Fontes N. 7, Junho 1995/ 
59-60

Documento Exhortation à la 
reconnaissance

CH/ Fontes N. 7, Junho 1995/ 
61-63

Documento Conférence sur l’amour 
filial

CH/ Fontes N. 7, Junho 1995/ 
64-66

Documento Notes de retraite

CH/ Fontes N. 7, Junho 1995 Documento Instruction sur la
Purification de Marie

CH/ Fontes N. 20, Junho 2004/ 
9-48

Sester Paul Amenés par Marie : 
présentation du “ Registre 
des Entrées “

CH/ Fontes N. 20,Junho 2004/ 
49-94

Documento Registre des entrées N.° 1

CH/ Fontes N. 22, Dezembro 2005/ 
Fim do volume 
(37 págs.)

Documento « Nouveaux Principes de 
lecture à l’usage des 
Frères Maristes », Lyon, 
Guyot 1838

i) A espiritualidade de M. Champagnat

CH/ Esp. N. 8, Janeiro1996/ 
3-5

Archives Marie dans les Cartas de 
Champagnat

CH/ Esp. N. 36, Maio 2018/ 
33-45

Mesonero
Sánchez
Manuel, fms

Comment se forge 
un fondateur ?
La formation de Marcelin 
au petit séminaire.

CH/ Esp. N. 36, Maio 2018/ 
99

Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Itinéraire spirituel de 
Champagnat. Une étude 
de sa vie mystique.
(Sur l’ouvrage 
du F. Mesonero Sánchez)

CH/ Esp. N. 37, Maio 2019/ 
5-23

Creevy Paul, 
fms

Forgé dans la fournaise 
de l’amour de Dieu.
L’influence de François de 
Sales sur la spiritualité de 
St. Marcellin Champagnat

CH/ Esp. N. 37, Maio 2019/ 
25-38

Mesonero
Sánchez
Manuel, fms

Comment se forge 
un fondateur ? (2° partie). 
La formation de Marcellin 
au grand séminaire.

CH/ Esp. N. 33, Maio 2015/ 
101-115

Mesonero
Manuel, fms

Une icône de la mission 
mariste. Le jeune Montagne

CH/ Esp. N. 2, Junho 1991/ 
53-60

Roche Jean Marie notre Bonne Mère 
d’après les Cartas 
de M. Champagnat

CH/ Esp. N. 5, Maio 1994/ 
22-38

Balko 
Alexandre

Le Père Champagnat 
et la confiance
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CH/ Esp. N. 6, Dezembro 1994/ 
63-72

Balko 
Alexandre

Le Testament spirituel de 
M. Champagnat

CH/ Esp. N. 6, Dezembro 1994/ 
73-80

Bayo Jesús La vie affective de M. 
Champagnat : célibat, 
amour et amitié

CH/ Esp. N. 11, Julho 1997/ 
34-48

Chute Kostka, 
fms

Marcellin Champagnat et la 
spiritualité sulpicienne

CH/ Esp. N. 14, Novembro 1998/ 
35-83

Michel Gabriel Marcellin et son chemin 
d’obéissance

CH/ Esp. N. 14, Novembro 199/ 
85-103

Sester Paul Marcellin Champagnat, un 
saint

CH/ Esp. N. 15, Maio 1999/ 
15-28

Sester Paul Spiritualité apostolique 
mariste du Père Champagnat

CH/ Esp. N. 32, Maio 2014/ 
7-21

Mesonero
Manuel, fms

De l’ascétique à la mystique 
chez M. Champagnat

CH/ Esp. N. 33, Maio 2015/ 
145

Pino Patricio, 
fms

Regard sur la vie intérieure 
de Marcellin.
(livre du F. Manuel Mesonero)

CH/ Esp. N. 14, Novembro 1998/ 
3-6

Brambila
Aureliano

Quelqu’un qui s’est laissé 
guider par l’Esprit

CH/ Esp. N. 32, Maio 2014/ 
23-42

Moral Juan, 
fms

Un Document Champagnat 
de 200 ans (1812-2012). 
Ses premières résolutions

CH/ Esp. N. 8, Janeiro 1996/ 
29-38

Sester Paul Marie dans la vie de M. 
Champagnat

CH/ Esp. N. 26, Março 2009/ 
47-100

Brambila
Aureliano, fms

M. Champagnat membre 
de la S.M. et la mission ad 
gentes

j) Trabalho de pesquisa sobre a Vida do Padre Champagnat e seu meio

CH/ Vida N. 34, Maio 2016/ 
69-85

Florzac
Rosangela

Héritage communicationnel.
Héritiers de la capacité 
communicative 
de M. Champagnat

CH/ Vida N. 38, Maio 2020/ 
33-46

Schutte Alarcón
Lourdes
Yvonne

Marcellin Champagnat et 
sa gestion des ressources 
humaines

CH/ Vida N. 1, Junho 1990/ 
47-66

Sester Paul Jean-Baptiste Furet, 
biographe de 
M. Champagnat

CH/ Vida N. 4, Março 1993/ 
49-62

Michel Gabriel Antoine Linossier

CH/ Vida N. 19, Junho 2003/ 
53-72

Sester Paul M. Champagnat, son 
esprit, sa personnalité
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CH/ Vida N. 21, Abril 2005/ 
9-71

Mac Mahon 
Frederick

Histoire et personnalité 
de M. Champagnat 
dans les écrits de ses 
contemporains

CH/ Vida N. 34, Maio 2016/ 
161-165

Lanfrey André, 
fms

Rapport sur Verrières 
(1808)

CH/ Vida N. 32, Maio 2014/ 
133-159

Perrin Eric Naissance de L’Hermitage 
de Champagnat aux Gaux, 
d’après les minutes de 
Me. Finaz (1824-1841)

CH/ Vida N. 1, Junho 1990/ 
23-28

Michel Gabriel Le confesseur du
Père Champagnat (M. Duplay)

CH/ Vida N. 6, Dezembro 1994/ 
35-61

Lanfrey André, 
fms

Esquisse d’une introduction 
critique à la Vie 
du P. Champagnat

CH/ Vida N. 14, Novembro 1998/ 
7-34

Lanfrey André, 
fms

Les instructions cachées 
du Père Champagnat. 
Introduction à la Vie du 
Fondateur

CH/ Vida N. 18, Março 2002/ 
13-33

Koller
Johannes, fms

Essai d’une herméneutique 
de la “ Vie de Marcellin 
Champagnat “

CH/ Vida N. 22, Dezembro 2005/ 
49-68

Sester Paul M. Champagnat et les 
finances

CH/ Vida N. 27, Outubro 2009/ 
15-46

Consigli Ben, 
fms

L’intelligence socio- 
émotionnelle de 
Saint M. Champagnat

CH/ Vida N. 2, Junho 1991/ 
33-52

Sester Paul Frère Jean-Baptiste Furet, 
biographe de
M. Champagnat (suite)

Il/Ir. FRANÇOIS

FF/ H. N. 17, Maio 2001/ 
105-125

Bibliografia Les auteurs les plus cités 
par le F.François

FF/ H. N. 36, Maio 2018/ 
103-106

Incerti Fabiano 
& Gonçalves 
Joao Luis 
Fedel

Publication du livre 
Mysticisme, sagesse et 
autorité au XIX° siècle. 
Etudes sur le
F. François (Curitiba, Brésil)

FF/ Cartas N. 33, Maio 2015/ 
85-99

Richard Louis, 
fms

Le F. François dans 
ses Cartas personnelles. 
Gouvernement de l’Instituto 
et direction spirituelle

FF/ Fontes N. 19, Junho 2003/ 
73-91

Sester Paul F. François évoque 
le P. Champagnat, d’après 
« Projets d’instructions ».
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FF/ Fontes N. 15, Maio 1999/ 
97-117

Sester Paul Frère François, notes de 
retraite

FF/ Fontes N. 16, Novembro 2000/ 
21-52

Lanfrey André, 
fms

La circulaire sur l’Esprit 
de Foi

FF/ Fontes N. 17, Maio 2001/ 
83-103

Sester Paul Frère François, Retraite 
de 1840

FF/ Fontes N. 17, Maio 2001/ 
127-163

Documento F. François. Anecdotes 
maristes dans le carnet 10

FF/ Fontes N. 18, Março 2002/ 
107-150

Documentos F. François : résolutions, 
aspirations. Extraits 
des recueils 302-305

FF/ Fontes N. 16, Novembro 2000/ 
87-114

Sester Paul F. François : retraite 
de 1826

FF/ Fontes N. 16, Novembro 2000/ 
115-188

Documentos F. François, « carnet 
de notes 1 » : faits de vie 
concernant des frères

FF/ Fontes N. 15, Maio 1999/ 
171-198

Documento F. François. Passages 
concernant la fonction 
de supérieur

FF/ Esp. N. 18, Março 2002/ 
95-105

Sester Paul La perfection selon 
Frère François

FF/ Esp. N. 24, Dezembro 2007/ 
97-111

Gatti Eduardo, 
fms

Commentaire sur la lettre 1042 
des Cartas personnelles 
du F. François, à un maltre 
des novices.

FF/ Esp. N. 33, Maio 2015/ 
135-139

Richard Louis, 
fms

Florilège du F. François 
dans ses carnets

FF/ Esp. N. 37, Maio 2019/ 
101-108

Martínez
Estaún
Antonio, fms

Quelques pistes pour 
découvrir les « lieux maristes » 
de Rome significatifs 
pour le F. François

II/INSTITUTO

b) Educação

Instituto/ 
Educ.

N. 3 Maio 1992/ 
75-79

Stirn Roger Le recrutement 
des vocations

Instituto/ 
Educ.

N. 4, Março 1993/ 
63-81

Bergeret 
Maurice

Pédagogie éducative 
des FMS

Instituto/ 
Educ.

N. 5, Maio 1994/ 
49-60

Farneda 
Danilo

“Guide des Écoles” (1817-1853) 
; étude historico-critique.

Instituto/ 
Educ.

N. 13, Julho 1998/ 
41-60

Farneda 
Danilo

Les Petits Frères de Marie 
et les Frères des Écoles 
Chrétiennes
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Instituto/ 
Educ.

N. 13 Julho 1998/ 
131-145

Moral Juan Approches pour découvrir 
les éléments de base de 
la pédagogie éducative 
mariste en Espagne

Instituto/ 
Educ.

N. 13, Julho 1998/ 
147-180

Pérez José Le contexte scolaire de nos 
écoles en France d’après 
le F. Avit : 1818 - 1891

Instituto/ 
Educ.

N. 17, Maio 2001/ 
5-22

Green Michael Charismatic culture. 
Encountering the gospel 
in Marist schools

Instituto/ 
Educ.

N. 22, Dezembro 2005/ 
69-88

Bergeret 
Maurice

Méthode de lecture (sur les 
« Nouveaux Principes de 
lecture » (1838) 
et méthodes de lecture 
au temps de Champagnat)

Instituto/ 
Educ.

N. 24, Dezembro 2007/ 
5-6

Hemeryck
Richard, fms

Les écoles congréganistes 
dans le département 
du Nord_ (1852-1870)

Instituto/ 
Educ.

N. 32, Maio 2014/ 
85-113

Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Réflexion sur les fondements 
de la présence mariste 
(auprès des jeunes)

Instituto/ 
Educ.

N. 32, Maio 2014/ 
163-165 ; 168-169

Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Cours sur le charisme et les 
principes éducatifs maristes. 
Le patrimoine mariste dans 
l’enseignement supérieur

Instituto/ 
Educ.

N. 33, Maio 2015/ 
146-147

Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Essai du Dr. Pedro Monlau 
sur l’Education en France 
en 1838-39. Premier 
ouvrage en espagnol 
parlant des Frères Maristes

Instituto/ 
Educ.

N. 36, Maio 2018/ 
75-84

Lanfrey André, 
fms

«Caméristes», «Ibesaciers», 
«forains» dans les écoles des 
Frères Maristes au XIX° siècle.

c) Guerra

Instituto/
Guerra

N. 33, Maio 2015/ 
125-133

Lanfrey André, 
fms

Les frères morts 
à la guerre

Instituto/
Guerra

N. 33, Maio 2015/ 
5-23

Lanfrey andré, 
fms

L’Instituto dans 
la première guerre mondiale

Instituto/
Guerra

N. 33, Maio 2015/ 
25-29

Hendlemeier
Augustin, fms

Les Frères Maristes 
de Belgique pendant 
la 1° Guerra mondiale

Instituto/
Guerra

N. 33, Maio 2015/ 
31-35

Hendlemeier
Augustin, fms

Frères allemands 
dans la 1° guerre mondiale

André Lanfrey, fms
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Instituto/ 
Guerra

N. 33, Maio 2015/ 
37-45

Perrin Eric Jean-Claude Berne 
(F. Claude-Casimir), 
soldat de 1914-1918.

Instituto/
Guerra

N. 34, Maio 2016/ 
177-178

Lanfrey André, 
fms

Atlandide 14. La correspondance 
d’un Frère Mariste mise en scène.

d) História

Instituto/H. N. 15, Maio 1999/ 
29-96

Lanfrey André Des instructions du Père 
Champagnat aux
“ Avis, Leçons, Sentences “

Instituto/H. N. 23, Junho 2006/ 
3-6

Lanfrey André Centenaire de la 
suppression et de l’exil de 
France des congrégations

Instituto/H. N. 31, Março 2013/ 
135-167

Vibert Louis, 
fms

La Valla et les Frères 
Maristes de 1825 à nos jours

Instituto/H. N. 37, Maio 2019/ 
69-83

Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Un demi-siècle de 
communications maristes. 
Notes sur l’histoire 
des communications 
institutionnelles de la 
deuxième moitié du XX° siècle

Instituto/H. N. 2, Junho 1991/ 
61-71

Stirn Roger Première tête de pont des 
Frères Maristes à Paris 
(paroisse St Augustin)

Instituto/H. N. 5, Maio 1994/ 
39-48

Lanfrey André Pour une méthode de 
relecture de la spiritualité 
des Ordres religieux

Instituto/H. N. 8, Janeiro1996/ 
17-27

Documento Affaire Bordel. Annales 
de Chaumont et Grandrif

Instituto/H. N. 19, Junho 2003/ 
3-18

Delorme Alain M. Vernet et son échec 
dans la fondation des Frères

Instituto/H. N. 28, Maio 2010/ 
5-29

Anaya Juan 
Miguel, fms

Nous avons du vin nouveau, 
nous faut-il des outres 
neuves ? (sur l’évolution 
du statut canonique 
des Frères Maristes).

Instituto/H. N. 29, Maio 2011/ 
101-128

Delorme Alain, 
fms

Les circulaires du F. Basilio 
Rueda. Circonstances 
de leur composition, par 
le F. Gabriel Michel

Instituto/H. N. 30, Fevereiro 2012/ 
133-155

Lanfrey André, 
fms

Esquisse d’histoire de 
l’Institut

Instituto/ H. N. 30, Fevereiro 
2012/157-168

Moral Barrio
Juan, fms

Projet d’histoire
de l’Instituto : Bibliographie 
d’après les Archives 
des Frères Maristes

Trinta anos de pesquisa marista (1990 - 2020)
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Instituto/H. N. 33, Maio 2015/ 
117-124

Lanfrey André, 
fms

Mathieu Patouillard, voisin 
de L’Hermitage

Instituto/H. N. 34, Maio 2016/ 
173-176

Lanfrey André, 
fms

Le cadran solaire de 
L’Hermitage

Instituto/H. N. 36, Maio 2018/ 
47-73

Anaya Torres 
Juan Miguel, 
fms

Quelques clarifications sur 
l’unité de direction des F.
François, Louis-Marie et 
Jean-Baptiste (Le mythe 
des « Les trois-un »)

Instituto/H. N. 36, Maio 2018/ 
112-114

Morel Michel, 
fms

Fête du bicentenaire le 6 
Junho 2017 à Rome.

Instituto/H. N. 38, Maio 2020/ 
47-60

Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

Histoire des constitutions 
des Petits Frères de Marie 
depuis la fondation jusqu’à 
l’approbation de 1903 
d’après les circulaires des 
supérieurs généraux (1° 
partie 1852-1863).

e) Iconografia

Instituto/
Iconografia

N. 30, Fevereiro 2012/ 
63-81

Lanfrey andré, 
fms

La Bonne Mère et la Vierge 
du vreu. Réflexions sur une 
tradition iconographique

Instituto/
Iconografia

N. 34, Maio 2016/ 
179-180

Morel Michel, 
fms

Restauration de La pietà 
ou statue de « N.D. de pitié» 
de La Valla-en-Gier

Instituto/
Iconografia

N. 36, Maio 2018/ 
111

Brosse
Lucien, fms

Un buste de M. Champagnat 
transféré de 
Varennes-sur-AIlier à Marlhes

f) Oceania

Instituto/
Oceania

N. 22, Dezembro 2005/ 
9-23

Clisby Edward Frères Maristes et Maoris 
en Océanie

Instituto/
Oceania

N. 24, Dezembro 2007/ 
48-49

Green
Michael, fms

Programmes pour la 
spiritualité et la mission 
maristes dans le Pacifique. 
Actes du colloque 
interbranches mariste 
du 24 Junho 2006).

g) Origens

Instituto/ 
Origens

N. 23,Junho 2006/ 
7-9

Lanfrey André Sur M. Querbes et les 
clercs de Saint-Viateur

Instituto/ 
Origens

N. 35, Maio 2017/ 
105-115

Lanfrey André, 
fms

La « promesse » 
des Frères de 1826. 
En fait, les statuts primitifs 
de la branche des Frères.

André Lanfrey, fms
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Instituto/ 
Origens

N. 37, Maio 2019/ 
53-68

Lanfrey André, 
fms

Le F. Louis et sa propre 
conception de la Société 
de Marie. Essai d’histoire 
des origines à partir des 
compagnons et disciples 
de M. Champagnat

Instituto/ 
Origens

N. 38, Maio 2020/ 
5-17

Lanfrey André, 
fms

Un signe fort du rayonnement 
de l’reuvre de M.
Champagnat. Plus de 450 
vêtures de 1817 à 1840

Instituto/ 
Origens

N. 38, Maio 2020/ 
19-32

Lanfrey André, 
fms

Prises d’habit et 
constitutions primitives des 
Frères Maristes à La Valla 
et L’Hermitage (1817-1826)

Instituto/ 
Origens

N. 28, Maio 2010/ 
31-53

Lanfrey André, 
fms

De l’association à la congrégation. 
Des statuts de la société 
des frères aux constitutions 
de l’ordre (1817-1837)

Instituto/ 
Origens

N. 31, Março 2013/ 
5-30

Lanfrey André, 
fms

Les troubles de
la Révolution et de l’Empire
à St Chamond et La Valla

Instituto/
Origens

N. 31, Março 2013/ 
41-54

Lanfrey André, 
fms

Aperçu socio-économique 
sur La Valla vers 1815

Instituto/
Origens

N. 31, Março 2013/ 
55-89

Lanfrey André, 
fms

La vie matérielle des Frères 
à Lavalla et L’Hermitage

Instituto/
Origens

N. 31, Março 2013/ 
100-108

Lanfrey André, 
fms

Les postulants de 
la Haute-Loire

Instituto/
Origens

N. 31, Março 2013/ 
109-134

Lanfrey André, 
fms

De La Valla à L’Hermitage: 
crise initiale et lente 
maturation matérielle

Instituto/
Origens

N. 31, Março 2013/ 
90-99

Lanfrey André, 
fms

La gestion des écoles 
de 1818 à 1827

Instituto/
Origens

N. 23, Junho 2006/ 
93-108

Lanfrey André L’inspecteur Guillard.
Quand l’université soutenait 
les congrégations

Instituto/
Origens

N. 34, Maio 2016/ 
167-172

Lanfrey André, 
fms

Les sentences de La chambre 
du P. Champagnat

Instituto/
Origens

N. 32, Maio 2014/ 
166

Lanfrey André, 
fms

Un livre sur La Valla

h) Patrimônio Histórico

Instituto/ P. N. 2, Junho 1991/ 
25-28

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du
Patrimoine spirituel mariste

Instituto/ P. N. 24, Dezembro 
2007/ 20-25

Lanfrey André, 
fms

Etat de la recherche chez 
les Frères Maristes. (Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 Junho 2006)
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Instituto/P. N. 1, Junho 1990/ 
1-16

Sester Paul Nos archives : 
essai historique

Instituto/P. N. 1, Junho 1990/ 
19-22

Brambila
Aureliano

Centre d’Études du Patrimoine 
spirituel mariste, CEPAM

Instituto/P. N. 2, Junho 1991/ 
1-24

Sester Paul Nos archives aujourd’hui, 
contenu.

Instituto/P. N. 3 Maio 1992/ 
1-18

Sester Paul Nos archives aujourd’hui 
(suite)

Instituto/P. N. 4, Março 1993/ 
19-20

Sester Paul Publications maristes

Instituto/P. N. 5, Maio 1994/ 
94

Sester Paul Annonce de l’édition 
des Annales des maisons 
des provincias 
de St Paul et Aubenas

Instituto/P. N. 8, Janeiro1996/ 
6-11

Bibliografia Marie dans 
les constitutions et statuts

Instituto/P. N. 9, Julho 1996/ 
1-3

Sester Paul Publication des travaux 
deP. Zind, Cartas 
du .F. François...

Instituto/P. N. 13, Julho 1998/ 
1-3

Vignau Henri, 
fms

Compte-rendu du séminaire 
sur le patrimoine mariste : 
20-27 novembre 1997.

Instituto/P. N. 20,Junho 2004/ 
3-7

Sester Paul Informatisation 
de nos archives

Instituto/P. N. 21, Abril 2005/ 
3-8

Lanfrey André Composition et tâches de la 
commission du patrimoine

Instituto/P. N. 22, Dezembro 2005/
3-7

Índice Articles parus dans 
les Cahiers Maristes 
du début à nos jours

Instituto/P. N. 24, Dezembro 2007/
43-47

Ramalho
Antonio, fms

Le patrimoine dans 
la formation chez les 
FMS. Actes du colloque 
interbranches mariste 
du 24 Junho 2006)

Instituto/P. N. 26, Março 2009/ 
3-7

Green
Michael, fms

Cours du patrimoine 
(Fevereiro-Junho 2008).
Compte-rendu.

Instituto/P. N. 26, Março 2009/ 
9-23

Lanfrey André, 
fms

Historique de la recherche 
sur le patrimoine spirituel 
chez les Frères Maristes.

Instituto/P. N. 27, Outubro 2009/ 
3-13

Green
Michael, fms

Session du patrimoine 
de 2008 : Présentation 
des travaux des participants.

Instituto/P. N. 30, Fevereiro 2012/ 
83-92

Green
Michael, fms

Le projet historique 
du bicentenaire

André Lanfrey, fms 163
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Instituto/P. N. 34, Maio 201/ 
181

Chalmers
Colin, fms

De nouvelles ressources 
aux archives générales

Instituto/P. N. 35, Maio 2017/ 
139-142

Sester Paul L’informatisation de nos 
archives

Instituto/P. N. 36, Maio 2018/ 
115-119

Oliveira Benê, 
fms

Mémorial mariste. Brésil 
(Sur l’inauguration 
de ce Mémorial à Curitiba).

Instituto/P. No11, Julho 1997/ 
1-4

Sester Paul « A nos lecteurs » (Bilan 
du travail réalisé dans les 
CM. Et projet de présenter 
les écrits du F. François)

Instituto/P. N. 2, Junho 1991/ 
29-32

Bibliografia Publications maristes

Instituto/P. N. 26, Março 2009/ 
25-45

Green
Michael, fms

Et aussi de nouvelles tentes 
(Réflexion sur l’identité des 
Frères Maristes)

Instituto/P. N. 1, Junho 1990/ 
17-18

Silveira Luis Le “Centre d’Études Maristes” 
de la Province de Rio de Janeiro

Instituto/P. N. 5, Maio 1994/ 
16-21

H.J.M./H.G. T. Publications maristes

i) Províncias e países onde o Instituto está presente.

Instituto/
Província

N. 27, Outubro 2009/ 
63-77

Hendlemeier
Augustin, fms

Les débuts de la Province 
d’Allemagne

Instituto/
Província

N. 38, Maio 2020/ 
61-83

Spes Stanley 
Ku

Brève histoire des Frères 
Maristes en Chine

Instituto/
Província

N. 27, Outubro 2009/ 
173-194

Umoh
Benjamin

Option pour les pauvres 
dans la Province mariste 
du Nigeria

Instituto/
Província

N. 27, Outubro 2009/ 
195-214

Kouassi
Vincent, fms

Le charisme et la mission 
des Frères Maristes 
en Côte d’ivoire.
Une réflexion personnelle.

Instituto/
Província

N. 30, Fevereiro 2012/ 
93-131

Brambila
Aureliano

Le charisme mariste 
en terre mexicaine

Instituto/
Província

N. 27, Outubro 2009/ 
89-113

Teoh Robert, 
fms

Tentative de fusion des 
Frères de la Mère de Dieu 
avec les Frères Maristes 
en Chine, entre 1909 et 1912

Instituto/
Província

N. 32, Maio 2014/ 162 Pino Patricio, 
fms

Cent ans de présence 
mariste au Chili

Instituto/
Província

N. 35, Maio 2017/ 
55-74

Gajardo
Vasquez Julio

L’Education catholique 
secondaire dans la «Province» 
du Chili. L’arrivée de la 
congrégation des Frères 
Maristes au début du 20° siècle
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Instituto/ 
Província

N. 36, Maio 2018/ 
100-102

Lanfrey André, 
fms

Histoire de la Province 
d’Allemagne (Sur les ouvrages 
publiés par la Province)

Instituto/
Província

N. 35, Maio 2017/ 
117-131

Delorme Alain, 
fms

Grandeur et décadence 
de la Province d’Aubenas

j) Solidariedade

Instituto/
Solidaridad

N. 35, Maio 2017/ 
143-144

Lanfrey André, 
fms

« Les roues du creur de 
Dieu » (L’action caritative 
du F. Michel Rampelberg 
dans l’Europe de l’est)

Instituto/
Solidaridad

N. 36, Maio 2018/ 
85-98

De Vicente
José Luis, fms

Les communautés 
d’insertion maristes en 
Bética après le concile et 
le XVI° chapitre général.

k) Fontes históricas

Instituto/ 
Fontes

N. 32, Maio 2014/ 
167

Lanfrey André, 
fms

« La regla del fundador 
sus fuentes y evolución »
(du F. Pedro Herreros)

Instituto/ 
Fontes

N. 10, Março 1997/ 
31-41

Sester Paul “ Biographies de quelques 
Frères “, 
par Frère Jean-Baptiste

Instituto/ 
Fontes

N. 16, Novembro 2000/ 
53-86

Lanfrey André, 
fms

Un ouvrage fondamental 
oublié : Le Manuel de Piété 
(1855)

Instituto/ 
Fontes

N. 13, Julho 1998/ 
85-122

Lanfrey André, 
fms

« But des Frères, d’après 
deux instructions contenues 
dans les manuscrits des 
FF. François et Jean-Baptiste

Instituto/ 
Fontes

N. 23,Junho 2006/ 
11-38

Lanfrey André, 
fms

Les circulaires : témoins 
de la tradition spirituelle 
mariste

l) Espiritualidade

Instituto/ 
Esp.

N. 3 Maio 1992/ 
19-24

Brambila 
Aureliano

Marie dans 
nos Constitutions

Instituto/ 
Esp.

N. 19, Junho 2003/ 
19-51

Lanfrey André, 
fms

Essai sur les Origens 
de la spiritualité mariste

Instituto/ 
Esp.

N. 22, Dezembro 2005/ 
25-47

Brambila 
Aureliano

F. Basilio Rueda et 
l’obéissance

Instituto/ 
Esp.

N. 27, Outubro 2009/ 
115-125

Chalmers
Colin, fms

L’Ecriture Sainte 
et l’identité. A la recherche 
de l’histoire cachée 
de l’Instituto dans un récit 
biblique

Instituto/ 
Esp.

N. 32, Maio 2014/ 
115-131

Brambila
Aureliano, fmls

Spiritualité mariste 
de la présence

André Lanfrey, fms 165



39
fms CadernosMARiSTAS

Instituto/ 
Esp.

N. 36, Maio 2018/ 
5-19

Pino Medina 
Patricio, fms

La transmission
du charisme mariste hérité 
de Marcellin Champagnat 
et des premiers Frères

Instituto/ 
Esp.

N. 36, Maio 2018/ 
21-31

Ricordi Angelo « Visage marial »
de l’Eglise : son histoire et 
sa réception dans l’Instituto 
des Frères Maristes

Instituto/H. N. 37, Maio 2019/ 
109-123

Morel Michel, 
fms

Le cimetière rénové 
de L’Hermitage 
(inauguration et histoire)

IV/Leigos
Leigos N. 34, Maio 2016/ 

23-47
Espinosa
Javier, fms

La'ícs Maristes. Le futur aura 
nos yeux (Vue d’ensemble 
sur le laícat mariste)

Leigos N. 34, Maio 2016/ 
49-51

Afonso de 
Almeida 
Sousa Heloísa

Spiritualité mariste. Une 
proposition pour laíques et 
laícs.

Leigos N. 35, Maio 2017/ 
145-146

Strobino Ivo
Antonio, fms

Hermitage mariste. Cours 
de formation pour le Leigos 
mariste

Leigos/ 
Esp.

N. 34, Maio 2016/ 
51-57

Balbinot
Gustavo

Fondements de la spiritualité 
apostolique mariste

Leigos/ 
Esp.

N. 34, Maio 2016/ 
57-59

Da Silva 
Laurinda 
Esmeraldina

Spiritualité mariste 
dans le quotidien du travail

Leigos/ 
Esp.

N. 34, Maio 2016/ 
59-63

Gomes Fonseca 
de Oliveira Layza 
Maria

Spiritualité de laíque

Leigos/ 
Esp.

N. 34, Maio 2016/ 
63-68

Gonçalves João 
Luis Fedel

Repenser la spiritualité 
mariste aujourd’hui

Leigos N. 30, Fevereiro 2012/ 
7-44

Martínez 
Estaún 
Antonio, fms

La Famille Mariste 
selon le F. Virgilio León

Leigos N. 15, Maio 1999/ 
119-170

Lefebvre
Alexandre

Des Anciens Élèves 
au Mouvement Champagnat 
de la Famille Mariste

Leigos/ CH N. 28, Maio 2010/87- 
93

Brambila 
Aureliano

Incidences de la canonisation 
de Saint Marcellin chez 
un nouvel élève mariste

Leigos/ CH N. 8, Janeiro 1996/ 
39-47

Roche Jean M. Champagnat, lumière 
pour les laícs

V/Biografias e necrológio
Biografia N. 34, Maio 2016/ 

87-96
Brambila
Aureliano, fms

Basilio Rueda Guzmàn
Frère Mariste des Ecoles
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Biografia N. 36, Maio 2018/ 
107-108

Morel Michel, 
fms

«Le cinquième évangile». 
Correspondance de
F. Henri Vergès (pièce de 
théâtre évoquant sa vie)

Biografia N. 27, Outubro 2009/ 
79-88

Eilas Iwu, fms La vie d’un simple frère : 
John Samuel Metuh, fms, 
(1926-2007)

Biografia N. 28, Maio 2010/ 
161-172

Delorme Alain, 
fms

F. Gabriel Michel (1920-2008). 
Une vie au service 
de la recherche...

Biografia N. 28, Maio 2010/ 
173-184

Mesonero
Manuel, fms

F. Balko : génial et 
controversé

Biografia N. 34, Maio 2016/ 
183-184

Green
Michael, fms

Frère Frederick
Mac Mahon (1928-2015)

Biografia N. 33, Maio 2015/ 
149

Lanfrey André, 
fms

F. Henri Réocreux

Biografia N. 37, Maio 2019/ 
125-127

Lanfrey André, 
fms

F. Louis Richard (1931-2018).
Esquisse biographique 
d’un grand serviteur 
du patrimoine mariste)

VI/SOCIEDADE DE MARIA
S.M. N. 4, Março 1993/ 

21-25
Sester Paul Colloque sur l’histoire et 

la spiritualité maristes: 
Marie dans l’Eglise naissante 
et à la fin des temps

S.M. N. 11, Julho 1997/ 
49-72

Lanfrey André, 
fms

Courveille disciple de 
Rancé et de Jean Climaque

S.M. N. 28, Maio 2010/101- 
114

Greiler Alois, 
sm

La Société de Marie et 
la famille mariste élargie : 
deux modèles des Origens.

S.M. N. 28, Maio 2010/ 
115-138

Lanfrey André, 
fms

La Société de Marie 
comme ordre inachevé

S.M. N. 28, Maio 2010/ 
139-145

Mary 
Emerentiana 
Cooney, 
smsm

Un arbre à plusieurs 
branches. Perspectives 
SMSM sur les Origens 
Maristes et les traditions

S.M. N. 28, Maio 2010/ 
147-160

Niland Myra, 
sm

Jeanne-Marie Chavoin 
au creur de la SM

S.M. N. 35, Maio 2017/ 
75-89

Lanfrey André, 
fms

Enquête sur la genèse 
des grandes devises 
maristes (1815-1852)

S.M. N. 35, Maio 2017/ 
91-96

Lanfrey André, 
fms

Le sceau de M. Courveille.
Une première représentation
iconographique
de la Société de Marie

André Lanfrey, fms
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S.M. N. 26, Março 2009/ 
135-141

Mac Mahon
Frederick, fms

F. Jean- Baptiste 
portraitiste du PP. 
Courveille, et la lettre 
d’Aiguebelle.

S.M. N. 34, Maio 2016/ 
97-141

Mc Mahon
Frederick, fms

Colin et Champagnat. 
Maristes en devenir 
(3° partie)

S.M. N. 9, Julho 1996/ 
5-82

Lanfrey André, 
fms

La Société de Marie 
comme congrégation 
secrète

S.M. N. 10, Março 1997/ 
1-16

Lanfrey André, 
fms

La légende du Jésuite 
du Puy

S.M. N. 17, Maio 2001/ 
55-81

Lanfrey André, 
fms

Sur la Société de Marie 
comme congrégation 
secrète

S.M. N. 18, Março 2002/ 
69-93

Lanfrey André, 
fms

Une lettre sur M. Bochard 
et les Pères de 
la Croix de Jésus

S.M. N. 23, Junho 2006/ 
39-53

Greiler Alois, 
s.m.

Famille mariste - 
au sens littéral

S.M. N. 23, Junho 2006/ 
55-91

Lanfrey André, 
fms

Une société mère 
de la Société de Marie ? 
Les « Amis du cordon » 
au séminaire St Irénée 
(1805-1816)

S.M. N. 24, Dezembro 2007/
51-95

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu.
J.C. Courveille...
(1° partie : 1787-1826).

S.M. N. 26, Março 2009/ 
101-134

Mac Mahon
Frederick, fms

Le leader disparu
(2° partie). M. Courveille 
de 1826 à sa mort (1866)

S.M. N. 32, Maio 2014/
43-84

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin 
(1° partie).
Histoire des Maristes

S.M. N. 33, Maio 2015/ 
47-83

Mac Mahon
Frederick, fms

Champagnat et Colin 
(2° partie).
Maristes en formation

S.M. N. 34, Maio 2016/ 
5-14.

Taylor Justin, 
s.m.

Fourvière, le 23 juillet 
de 1816

S.M./H. N. 24, Dezembro 2007/
27-34

Lanfrey André, 
fms

Unité et diversité 
de la S.M. Mystique, 
histoire et droit canonique. 
(Actes du colloque 
interbranches mariste 
du 24 Junho 2006)
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S.M./H. N. 24, Dezembro
2007

Bourtot
Bernard

La mémoire blessée de la
S.M. en France... (1897-1922)

S.M./
Instituto

N. 21, Abril 2005/ 
73-93

Lanfrey André Statuts de la Société 
de Marie de L’Hermitage. 
Un Document nouveau

S.M./
Oceania

N. 28, Maio 2010/ 
55-86

Mac Mahon
Frederick, fms

Dans une cause commune 
(1° partie). Pompallier, 
évêque d’Oceania occidentale 
et Champagnat.

S.M./
Oceania

N. 13, Julho 1998/ 
61-80

Clisby Edward L’éducateur mariste 
en Oceania de 1836 à 1870

S.M./
Oceania

N. 13, Julho 1998/ 
81-84

Clisby Edward 
?

Le statut des Frères Maristes 
missionnaires en Oceania

S.M./
Oceania

N. 29, Maio 2011/ 
79-100

Mac Mahon 
Frederick

Pour une cause commune 
(2° partie) : Champagnat 
et Pompallier, évêque de 
l’Oceania occidentale

S.M./
Origens

N. 7, Junho 1995/ 
10-53

Lanfrey André, 
fms

La lettre d’Aiguebelle ou 
l’échec d’une première 
Société de Marie (1817-1826)

S.M./
Origens

N.7, Junho 1995/ 2-5 Sester Paul Curriculum vitae 
de J.C. Courveille

S.M./
Origens

N. 7, Junho 1995/ 6-9 Documento Lettre de M. Courveille 
le 4 Junho 1826

S.M./
Origens

N. 37, Maio 2019/ 
39-51

Lanfrey André, 
fms

Les projets de Société 
de Marie à Charlieu 
en 1824 et 1829. Le curé 
de Perreux et M. Courveille.

S.M./P. N. 24, Dezembro 2007/
9-16

Mary 
Emerentiana, 
(sor) smsm

Un aperçu sur l’état 
de la recherche chez les 
SMSM. (Actes du colloque 
interbranches mariste 
du 24 Junho 2006)

S.M./P. N. 24, Dezembro 2007/
7-9

Mowbray
Kevin, s.m.

Le patrimoine chez 
les Pères Maristes. (Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 Junho 2006)

S.M./P. N. 28, Maio 2010/ 
95-98

Greiler Alois. 
sm

Synthèse de la journée 
inter-mariste du 24 Junho 2009

S.M./P N. 24, Dezembro 2007/
16-20

Vivienne (sor), 
s.m.

La contribution
des Sreurs Maristes sur 
les recherches en cours. 
(Actes du colloque 
interbranches mariste 
du 24 Junho 2006)

André Lanfrey, fms
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S.M./P. N. 24, Dezembro 
2007/ 35-40

Vivienne (sor) 
s.m.

Formation au patrimoine 
mariste. La contribution 
des Sreurs Maristes. Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 Junho 2006)

S.M./P. N. 24, Dezembro 
2007/ 40-42

Fuchs Marie- 
Emmanuelle, 
smsm

Formation continue chez 
les SMSM Actes 
du colloque interbranches 
mariste du 24 Junho 2006)

S.M./P. N. 28, Maio 2010/ 
99-100

Lanfrey André, 
fms

Introduction à la journée 
inter-mariste
du 24 Junho 2009

S.M./
Fontes

N. 11, Julho 1997/ 
5-33

Lanfrey André Complément à
“ Origens Maristes “. 
Lettre de Pierre. Colin 
à Mgr. Bigex
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IN MEMORIAM

BERNARD BOURTOT, 
PADRE MARISTA, 
ERUDITO E 
HISTORIADOR 
(1940-2020)

Foi no início de maio de 2020 
que faleceu Bernard Bourtot, mem
bro da comunidade dos Padres 
Maristas de Toulon. Ao dizer que 
este luto não diz respeito apenas 
aos Padres Maristas, mas a toda a 
Família Marista, não estou usando 
a retórica clássica dos elogios fúne
bres, pois ele teve contato especial 
com muitos representantes dos vá
rios ramos maristas, em particular 
por fazer parte da uma comunidade 
intermarista no leste dos subúrbios 
de Lyon. Mas talvez seja mais como 
um ator na valorização do patrimô
nio espiritual e intelectual marista 
que ele merece nosso reconheci
mento.

Não vou escrever um currículo 
de Bernard, que conheci relativa
mente tarde. Pelo que me lembro, 
foi nas “oficinas colinianas” que 
nossas relações se iniciaram nos 
anos 1990, sendo Bernard um dos 
promotores desses encontros so
bre espiritualidade coliniana aber
tos aos membros e simpatizantes 
da família marista. Como historiador 
dos Irmãos Maristas, eu mesmo 
participei. Aos poucos - e não sem 
algumas escaramuças - estabele

ceu-se uma relação duradoura de 
historiadores entre Bernard e eu, 
baseada na mútua estima. Fiquei 
particularmente impressionado com 
sua habilidade, um matemático de 
formação, de assimilar rapidamente 
o método histórico e produzir traba
lhos de excelente qualidade.

Finalmente, as “oficinas colinia- 
nas” evoluíram para “oficinas ma- 
ristas”, menos numerosas, porém 
mais voltadas para a pesquisa, or
ganizadas em encontros anuais 
sob a direção de um triunvirato (por 
assim dizer) formado por Bernard, 
Odile (Irmã Marista) e eu. Bernard 
foi o encarregado de produzir o re
latório desses trabalhos difundidos 
pelo Centro de Documentação dos 
Padres Maristas com sede em Pa
ris. O primeiro caderno relatou as 
sessões de 1994-95; e em 2009 es
távamos no 13° caderno. Mas, mar
cada pela idade e dispersão, a ofici
na encerrou suas atividades, depois 
de 2010, me parece.

Bernard expressa muito bem o 
espírito com que funcionou essa 
oficina, primeiro “Coliniana”, depois 
“Marista” (uma mudança significati
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va de adjetivo): “Não podemos es
tudar a história de cada ramo no sé
culo XIX sem conhecer a dos outros 
ramos”. E ele pôs em prática essa 
convicção publicando dois grandes 
cadernos sob o título “Padres e Ir
mãos da Sociedade de Maria”, que 
fazem um balanço sobre uma histó
ria um tanto complicada e até con
flitante. O primeiro volume (194 p.), 
publicado em 1999 pelo Centro de 
Documentação Marista, diz respei
to ao generalato do Irmão Francisco 
(1840-1860); o segundo, (254 p.) em 
2001, descreve os anos 1860-1903 
e anexa um grande número de do
cumentos sobre o assunto1. Graças 
a este trabalho notável, Bernard se 
tornou um dos melhores conhece
dores das relações entre os vários 
ramos da Sociedade de Maria.

1 É uma pena que um trabalho desta qualidade só tenha sido publicado como 
um caderno A4 policopiado. Seria desejável fazer uma reedição em um meio mais 
durável. No entanto, tenho uma versão digital do primeiro volume (A.L.).

Mas a atividade super abundante 
de Bernard não terminou aí, já que, 
além de suas muitas tarefas apos
tólicas e administrativas, ele ajudou 
ativamente o Pe. Gaston Lessard 
na publicação dos documentos so
bre o generalato de Pe. Colin de 
1836-1854. Foi ele quem cuidou do 
quarto e último volume desta sé
rie intitulada “Colin sup”. A consulta 
a essa coleção é muito importante 
para os Irmãos Maristas, que então 
viviam sob a tutela do Padre Colin. 
Em 2013, Bernard voltou a produzir 
os dois grandes volumes de “Con

ferências e Discursos de J.C. Colin” 
dos anos 1816-1830, que seria inte
ressante comparar com a coleção 
de sermões de Champagnat. Mas 
não é tudo: Bernard apresentou, 
em três volumes, os documentos 
relativos ao generalato do Padre Ju- 
lien Favre, sucessor do Padre Colin 
(1854-1885). Os anos de 1854-1863 
desse generalato iluminam de ma
neira singular os primeiros anos da 
independência dos Irmãos Maristas, 
quando das iniciativas tomadas pe
lo Ir. Francisco e depois Luís Maria 
para o reconhecimento canônico da 
Congregação. É uma época em que 
as relações entre Padres e Irmãos 
são particularmente delicadas. Men
ciono também os muitos volumes de 
cartas do Pe. Poupinel dirigindo de 
Sydney a missão na Oceania. Mas 
parece-me que esta última coleção 
nos concerne menos.

Como não aderir a esse julga
mento do Pe. Justin Taylor, sm, ele 
mesmo exegeta e historiador: “A 
Sociedade deve muito ao Bernard 
por seu trabalho incansável como 
pesquisador e escritor”? Para mim, 
toda a Sociedade de Maria em seus 
vários ramos recebeu muito do Pa
dre Bernard Bourtot, não só como 
historiador e estudioso, mas tam
bém como companheiro marista, ao 
mesmo tempo difícil e estimulante.

Ir. André Lanfrey
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IN MEMORIAM

IRMÃO
PAUL SESTER 
(1926-2020)

Ele faleceu em 5 de abril de 2020, 
pouco antes de completar 94 anos. 
Sua longa vida foi tão intensa que é 
difícil fazer um breve relato dela. Por 
ocasião dos seus 50 anos de vida 
religiosa em Roma em 1992, o Irmão 
encarregado de saudá-lo apresen
tou o Ir. Paul como um pensador, um 
investigador, um homem de escrita 
fecunda e também um homem de 
coração. Aqueles que o conheceram 
bem irão, eu acho, em grande parte 
subscrever esta definição, que não 
esgota a riqueza de uma personali
dade fora do comum.

Paul nasceu em 1926 em Schwei- 
ghouse, na Alsácia, em uma família de 
agricultores. Não sabemos quem foi 
seu recrutador. Em abril de 1939, in
gressou no juvenato de Franois, per
to de Besançon. Por causa da guer
ra, o juvenato será transferido para 
St Quentin-Fallavier, perto de Lyon. 
E Paul fará o noviciado e o escolas- 
ticado em St. Genis-Laval de 1942 a 
1945, numa época em que as con
dições de vida eram particularmente 
difíceis, principalmente em matéria 
de alimentação. O tempo de sua for
mação foi, portanto, marcado por um 
conflito mundial que afetou particular
mente a Alsácia, mais uma vez consi

derada como território alemão, cujos 
jovens - um de seus irmãos em par
ticular - terão que lutar pelo Reich. E 
em 1946-47 ele próprio terá de cum
prir o serviço militar no exército de 
ocupação francês na Áustria. Tendo 
se tornado um suboficial da reserva, 
em 1956 ele foi até chamado de volta 
ao exército durante a guerra da Ar
gélia. Guerra e vida militar: esses são 
aspectos pouco conhecidos da vida 
do Irmão Paul.

Sua carreira de ensino começou 
em 1947, mas seria breve. Após uma 
substituição na escola primária de 
Mâcon (cidade de Saône-et-Loire, ao 
norte de Lyon) e um ano no internato 
de St Didier-sur-Chalaronne, tornou
-se formador-professor no escolas- 
ticado de St Genis. Tendo obtido o 
bacharelado desde 1945, Paul devia 
aí assumir aulas, nomeadamente de 
filosofia, animação do escolasticado 
(esporte, teatro, preparação militar) 
e, na medida do seu tempo livre, es
tudos universitários que seriam coro
ados por uma licenciatura em filosofia 
(1956). Em seguida, passou dois anos 
(1957-59) como prefeito disciplinar no 
internato de Neuville-sur-Saône; mas 
precisaram dele em St. Genis como 
diretor do escolasticado (1959-1961).
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Era um cargo difícil em um momento 
de transição da Igreja após o pontifi
cado de Pio XII e enquanto se aguar
da o Concílio anunciado por João XXIII 
em 1959. Paul finalmente retornou, 
em 1961, à sua região de origem co
mo diretor do internato de Issenheim, 
perto de Mulhouse, que precisava de 
um segundo impulso. Ele mandou 
construir um novo prédio e deixou um 
estabelecimento pronto para um no
vo desenvolvimento.

Em 1966 ele tinha quarenta anos 
e os superiores pensaram nele para 
exercer novas responsabilidades. Por 
isso, foi convidado a ir a Roma para 
fazer a formação no Instituto Jesus 
Magister. Mas o clima dos anos pos
teriores ao Concílio teve efeitos de
letérios em sua Província, tanto que 
o Ir. Paul se viu repentinamente pro
vincial de Saint Genis-Laval em junho 
de 1967, para administrar da melhor 
forma uma situação que lhe exigiria 
muito sangue frio e coragem.

Durante o Capítulo Geral de 1967
68, ele desempenhou um papel im
portante na comissão que tratava 
do sacerdócio. Não terá tempo para 
completar seu segundo mandato co
mo provincial, pois em maio de 1971 
se torna Conselheiro-geral em subs
tituição ao Ir. Louis-Martin Eslinger. 
Aqui, novamente, mas em uma esca
la maior, terá que enfrentar a situação 
caótica pós-conciliar sob a liderança 
do Superior Geral Ir. Basilio. As Pro
víncias da França se lembram do pa
pel do Irmão Paul na organização e 
condução do grande encontro de to
dos os Irmãos da França em Quimper 
(Bretanha), em 1974.

Depois de mais de quinze anos 
de responsabilidade em tempos de 
crise, o Irmão Paul, nomeado Secre- 
tário-geral, obteve, do Capítulo Geral 
de 1976, uma relativa trégua. Essa 
posição administrativa lhe permiti
rá se interessar mais pelos arquivos 
centrais da congregação. Tendo-se 
tornado arquivista da Casa-geral ao 
deixar o cargo, ele usará os conhe
cimentos adquiridos para se tornar o 
fundador da erudição marista.

Esta vocação lhe ocorreu desde 
muito cedo, pois ele me disse que, 
durante o noviciado e o escolastica- 
do em Saint Genis-Laval, em 1942
45, ele ficou profundamente sentido: 
as cartas do Fundador guardadas na 
mesma casa eram, entretanto, ina
cessíveis. Durante sua formação no 
Jesus Magister, em 1966-67, o Irmão 
Paul finalmente conseguiu ler essas 
cartas e começar a copiá-las. Mas foi 
somente com sua nomeação como 
Secretário-geral, em 1976, que ele te- 
ria tempo para se dedicar novamente 
a essas cartas, com a ajuda de uma 
equipe dedicada que também o aju
daria a reorganizar o arquivo geral e 
começar a transcrição das fontes ori
ginais da congregação.

O primeiro resultado tangível des
se esforço de longo prazo foi a pu
blicação de dois volumes das Cartas 
do Padre Champagnat: em 1985, a 
edição crítica das 339 cartas preser
vadas; e em 1987, com a colabora
ção do Irmão Jean Borne, um volume 
complementar de “repertórios” sobre 
os correspondentes do Padre Cham- 
pagnat, os lugares e as circunstân
cias históricas da produção dessas 
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cartas. Graças a esse trabalho aca
dêmico, a congregação não se dá 
por satisfeita com textos e tradições 
sobre o Fundador, mas tem seus 
próprios escritos. De certa forma, da
mos a palavra a Champagnat. Outros 
pesquisadores, em particular o Ir. Au- 
reliano Brambila, criador do CEPAM, 
no México, continuam trabalhando 
para estudar, divulgar e interpretar 
essa correspondência que se tornou 
o bem de todos os Irmãos.

Para divulgar o trabalho sobre 
Champagnat e o Instituto, era neces
sária uma revista especializada. É por 
isso que em 1991 apareceu o número 
1 dos Cadernos Maristas, uma revista 
em quatro línguas, da qual o Ir. Paul 
foi redator-chefe enquanto viveu em 
Roma, até 1998. Ele mesmo escreveu 
uns dez artigos e apresentou docu
mentos importantes. Foi nessa revis
ta que, em maio de 2017 (n° 35), des
creveu em detalhe “A informatização 
dos nossos arquivos” e apresentou a 
equipe dos seus colaboradores.

O resultado do trabalho desse 
atelier de copistas dotados de novas 
ferramentas impressiona: a publica
ção das Memórias do Irmão Silves
tre, em 1992, e dos três volumes dos 
Anais do Instituto, em 1993. Muitos 
outros documentos, mais complexos 
ou considerados menos fundamen
tais, foram copiados em cadernos de 
formato A4: em particular os 12 vo
lumes de Annales des maisons, que 
constituem uma mina de informações 
sobre a vida das escolas na Fran
ça antes de 1880-90; ou os muitos 
manuscritos dos Irmãos François e 
Jean-Baptiste. No ano 2000 não fal

tavam mais fontes, mas sim pesqui
sadores capazes de avaliar sua im
portância, a preparar edições críticas 
e explorá-las de acordo com critérios 
acadêmicos.

Regressando à França em 1998, 
o Ir. Paul, primeiro em Oullins, perto 
de St-Genis, tornou-se arquivista de 
sua antiga Província, vindo a participar 
também da Comissão Internacional 
do Patrimônio Espiritual Marista, cria
da em 2004 pela Administração-geral, 
e que se reúne anualmente em Ro
ma. Uma das tarefas dessa Comissão 
foi a de ajudar na publicação, em 2011, 
das Origens dos Irmãos Maristas: três 
volumes nos quais o Irmão Paul reu
niu todas as fontes provenientes do 
Padre Champagnat e do Instituto até 
1840, e às vezes além. Aposentado 
em Saint-Genis, e embora cada vez 
mais constrangido por uma surdez 
que limitava suas capacidades de co
municação, o Irmão Paul organizou 
os Arquivos das antigas Províncias da 
França, gradualmente concentrados 
nesta casa, até o estabelecimento de 
um novo local dos Arquivos e a con
tratação de um arquivista-bibliotecá- 
rio profissional, em 2017.

Com sua morte talvez termine a 
era das grandes individualidades co
mo Pierre Zind, Gabriel Michel, Ale
xandre Balko, Stephen Farrel... que, 
por meio de suas obras de história ou 
de erudição, bem como de sua capa
cidade de suscitar auxiliares e discí
pulos, estabeleceram de forma dura
doura as bases de um conhecimento 
sério de nossa identidade marista.

Ir. André Lanfrey
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