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EDITORIAL

Este A Comissão de Patrimônio 
decidiu que este número 40 dos 
Cadernos Maristas dedicaria um 
dossiê especial à espiritualidade 
marista. E, de fato, quatro artigos 
abordam esse assunto de diferen-
tes ângulos. O mais fundamental, 
sobre a presença e o amor de Deus 
(Ir. Michael Green) situa este aspec-
to da nossa espiritualidade em uma 
longa tradição espiritual. É extraído 
de um estudo mais desenvolvido, 
que aparece na íntegra em cham-
pagnat.org. O estudo sobre “O Es-
pírito do Instituto” (Ir. A. Lanfrey) 
tenta mostrar que esta expressão 
é, em grande parte, equivalente ao 
conceito mais recente de espirituali-
dade marista. O Ir. Antonio Martínez 
Estaún dedicou seu trabalho a uma 
virtude marista difícil de definir: a 
modéstia. Por fim, o Ir. Afonso Mu-
rad nos convida a um discernimento 
teológico sobre a devoção mariana 
que é muito oportuno hoje, também 
para os religiosos.

Os dois artigos seguintes apre-
sentam uma boa coerência entre 

si, uma vez que ambos tratam do 
Instituto como uma instituição preo-
cupada em preservar sua memória 
e sua história. O artigo do Sr. Flo-
res Sánchez trata desta questão na 
província do Chile. O segundo (Irs. 
A. Lanfrey & Adrien Mercier) des-
creve uma história administrativa do 
Instituto, pesquisando as fontes do 
grande arquivo de dados Access de-
senvolvido na virada dos séculos XX 
e XXI. Esses dois artigos, portanto, 
nos convidam a tomar mais consci-
ência da revolução da memória que 
ocorre diante de nossos olhos per-
mitindo muitas investigações, mas 
também gerando problemas novos.

Os dois documentos comenta-
dos também têm uma grande co-
erência entre si pelo assunto e pela 
data, uma vez que tratam da estada 
do Ir. Francisco em Roma em 1858. 
Eles nos revelam muitas coisas so-
bre o estado de espírito do Instituto 
após o Capítulo Geral de 1852-54; 
sobre a ainda muito pouco conhe-
cida personalidade do Ir. Francisco; 
sobre o ambiente romano da época 



Regra, as Constituições e a autori-
dade tutelar de Roma.

Por fim, pareceu-nos útil forne-
cer algumas breves informações 
sobre publicações ou eventos de 
interesse patrimonial.

e sobre as delicadas relações entre 
Padres e Irmãos Maristas. De ma-
neira mais geral, esses documentos 
mostram como foi problemática pa-
ra o Instituto a passagem do tempo 
de sua fundação até a sua estrutu-
ração em um corpo regido por uma 
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1  Água da rocha, n. 16. 

Por mais rica que inquestio-
navelmente seja, esta descrição 
apresenta a vida espiritual de for-
ma bastante suave e afável, com 
expressões como “gradualmente”, 
“dia após dia”, “exercício da presen-
ça amorosa”, “Ele nos acompanha 
bem de perto”. Na realidade, a vida 
de Marcelino foi muito mais árdua. 
Muitos – talvez todos – mestres de 
vida espiritual parecem ter seguido 
semelhantes caminhos de prova-
ção, na medida em que procuravam 
aprofundar-se cada vez mais em 
sua vida espiritual. 

É bom para nós reconhecer que 
a espiritualidade pessoal de Marce-
lino foi algo que realmente cresceu 
e amadureceu: devemos distin-

Água da rocha introduz a primeira 
característica da espiritualidade ma-
rista – “A presença e o amor de Deus” 
– com um único e breve parágrafo. 
Trata-se da mais concisa das intro-
duções do texto às seis visões sobre 
nossa espiritualidade, propostas pelo 
ensaio: 

Nós, seguidores de Marcelino e de seus primeiros 
discípulos, estamos impregnados do mesmo 
dinamismo interior. Desenvolvemos um modo de ser 
e de atuar, impelidos pelo mesmo espírito original. 
Gradualmente, dia após dia, vamos aprofundando 
o exercício da presença amorosa de Deus em nós 
mesmos e nos outros. Esta presença de Deus 
manifesta-se no sentimento profundo de sermos 
pessoalmente amados por Deus e na convicção de 
que Ele nos acompanha bem de perto em nossa 
experiência humana.1

O Ir. Michael Green escreveu um longo ensaio intitulado – Marist Spirituality, what its historical sources 
reveal of its essence (Espiritualidade marista, o que suas fontes históricas revelam sobre sua essência) 

– em que oferece uma exploração crítica das seis características da espiritualidade marista, descritas 
em Water from the Rock (Água da rocha). O ensaio pode ser consultado em inglês, na íntegra, no 

site champagnat.org (https://bit.ly/3xBQwjL), mas foi publicado também em português, com o título: 
“Experiência de Travessia, marcos da espiritualidade de Marcelino Champagnat e dos primeiros Irmãos 

Maristas”. O seguinte artigo é uma versão reeditada de sua abordagem da primeira característica – 
“A presença e o amor de Deus”. 

pREsEnçA E  
O AMOR DE DEus.  
pRIMEIRA  
cARAcTERísTIcA 
DA EspIRITuALIDADE  
MARIsTA

ESPIRITUALIDADE 
MARISTA
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FOnTEs DO “ExERcícIO 
DA pREsEnçA DE DEus” 

Escrevendo quase quarenta 
anos depois da morte de Marcelino, 
o Irmão Silvestre recordou o homem 
que tinha conhecido quando ainda 
era adolescente:  

A lembrança frequente da presença de Deus 
constituiu sempre a prática predileta do Padre 
Champagnat. Poderíamos dizer que representava a 
alma de sua alma.2

Talvez vejamos isto de modo 
mais marcante no “Testamento es-
piritual” de Marcelino, escrito com o 
próprio punho. Ele iniciou este im-
portante documento com sua fra-
se habitual: Aqui, na presença de 
Deus... Depois, mais adiante, quan-
do passou a falar de maneira espe-
cífica da vida espiritual dos Maristas, 
lemos as seguintes palavras: 

Peço a Deus e desejo com todo meu coração que 
vocês perseverem fielmente no santo exercício 
da presença de Deus. Ela é a alma da oração, da 
meditação e de todas as virtudes.3

São palavras fortes. 

O “exercício” ou “prática” da 
“presença de Deus” era uma ex-
pressão comum naquela época, 
considerada quase como um sinôni-
mo de toda a vida espiritual de uma 
pessoa. Um livro popular com este 

2 Memória do Irmão Silvestre, Apêndice, Cap. 2. 
3 Testamento espiritual de Marcelino Champagnat, in: J-B Furet, Vida de Marce-

lino Champagnat. 

guir entre o menino de oito anos, 
impressionado pelo heroísmo de 
sacerdotes foragidos; o semina-
rista menor idealista, de dezesseis 
anos; o inspirado ordinando de vin-
te e sete anos; o incansável páro-
co de trinta e dois anos; o fundador 
de cinquenta anos que sofria de 
câncer. Longe da imagem fanta-
siosa do bebê Marcelino, com uma 
chama cintilante sobre seu berço, 
como um predestinado a uma san-
tidade especial – como a rigorosa 
hagiografia do Irmão João Batista 
Furet nos faria acreditar – Marceli-
no era como qualquer um de nós, 
em sua necessidade de descobrir, 
refletir, discernir, errar e mudar. Em 
última análise, a mudança a que to-
dos nós somos chamados é funda-
mental, uma orientação do coração 
e da mente que define a vida, uma 
metanoia (cf. Marcos 1, 15). Para 
Marcelino, em certos momentos 
este percurso foi dilacerante e até 
devastador. De acordo com a ter-
minologia dos escritores espirituais 
clássicos, podemos descrevê-lo 
como sua “expurgação”. 

Mais tarde voltaremos a abordar 
os altos e baixos do caminho pes-
soal de Marcelino. Primeiro consi-
deremos a frase “a presença de 
Deus”, expressão que ocupou um 
lugar relevante em nossa retórica 
espiritual marista, desde a época da 
fundação. 
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Recordamos as palavras de Mar-
celino, encontradas em uma carta 
que ele escreveu de Paris, em mar-
ço de 1838, no meio de uma correria 
por toda a cidade em busca de uma 
autorização legal para os Irmãos:

Ainda estou em Paris, encontrando-me com este 
e com aquele, enquanto todos os meus esforços 
parecem ser poucos para acelerar nosso principal 
empreendimento... No entanto, encontro maior 
solidão no centro de Paris do que no Eremitério... 
Trago todos vocês em meu coração.5

A Prática da Presença de Deus, 
publicada menos de um século an-
tes do nascimento de Marcelino, 
contém uma série de 16 cartas que 
o Irmão Lourenço escreveu para 
oferecer conselhos espirituais às 
pessoas, além de um relatório de 
quatro conversas que teve com 
José de Beaufort, e algumas de 
suas máximas. É uma obra pequena 
e modesta, ainda disponível.6 Lou-
renço exortava as pessoas a estar 
intencional, afetiva e continuamen-
te atentas à presença próxima de 
Deus. Para ele, isto era motivo de 
alegria: alegria firme, alegria pacata. 

Em sua maturidade espiritual, 
Lourenço desconsiderava o valor 
das disciplinas pessoais, das peni-
tências e até das orações prontas, 
se elas não servissem para alimen-
tar na pessoa o sentido da presença 
amorosa de Deus. 

mesmo título – A Prática da Presen-
ça de Deus – deve ter atraído Mar-
celino, uma vez que propunha uma 
espiritualidade muito acessível, afe-
tiva e imanente. Escrito por um Car-
melita descalço, Irmão Lourenço da 
Ressurreição (1614-1691), o volume 
foi compilado depois da morte do 
frade, por uma das numerosas pes-
soas às quais ele oferecera orienta-
ção espiritual. 

Ex-soldado, Lourenço uniu-se 
aos Carmelitas após uma conside-
rável experiência de vida, mas não 
aspirava à ordenação: durante qua-
renta anos contentou-se com ser 
cozinheiro, lavador de panelas e fa-
bricante de sandálias, em um novo 
priorado com 100 membros em Pa-
ris. Não que ele fosse iletrado, mui-
to pelo contrário. Era bem instruído, 
especialmente no que diz respeito 
aos próprios místicos Carmelitas, 
como Teresa de Ávila e João da 
Cruz. Contudo, conseguia explicar 
com cativante simplicidade o que 
significa viver na presença de Deus, 
fruto de décadas de experiência 
pessoal. Para ele, tornou-se uma ín-
tima questão de coração, uma con-
versa contínua entre ele e Deus. Sua 
vida era sua oração, e vice-versa. 

Para mim, o tempo de trabalho não é diferente do momento 
de oração; e no meio do barulho e do alvoroço de minha 
cozinha, com várias pessoas que pedem coisas diferentes 
ao mesmo tempo, encontro em Deus uma tranquilidade 
tão grande que é como se estivesse de joelhos diante do 
Santíssimo Sacramento.4

4 A Prática da Presença de Deus, Quarta Conversa. 
5 Cartas de Marcelino Champagnat, Carta 181. 
6 Uma boa edição deste livro foi traduzida por John L. Delaney (publicada pela 

Doubleday, e disponível em brochura e em Kindle na Amazon). Esta edição contém 
um útil Prefácio de Henri Nouwen e uma Introdução de Delaney. 
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alidade”, um termo um pouco equi-
vocado, mas que reconhece que 
muitos dos fautores e promotores 
deste renascimento espiritual eram 
realmente franceses. Entre eles há 
nomes familiares, como Vicente de 
Paulo e João Batista de La Salle, e 
talvez outros menos familiares para 
alguns, como Pedro de Bérulle, Ma-
dame Acarie, João Tiago Olier, João 
Eudes e Joana Francisca de Chan-
tal. Nossa espiritualidade marista 
cresceu diretamente a partir deste 
contexto; Marcelino conhecia todos 
estes mestres espirituais e outros 
ainda. Foram eles que o ajudaram 
a estruturar e a meditar sobre a ex-
periência da presença de Deus em 
sua vida, e a ensinar tudo isto aos 
outros. Um gigante entre eles, que 
provavelmente teve mais impacto 
em nossa linha de espiritualidade 
marista, foi Francisco de Sales. 

O primeiro grande livro de Fran-
cisco de Sales, Introdução à Vida De-
vota, destinava-se a um público de 
leitores comum; procurava fomentar 
um sentido da presença de Deus na 
vida de todos os dias. O segundo, 
Tratado sobre o Amor de Deus, le-
vou seus leitores a mergulhar mais 
profundamente na experiência pes-
soal de Deus. Sua tese essencial 
consiste em entender o amor de 
Deus como algo inscrito no coração 
humano, como seu desejo funda-
mental. O itinerário da vida espiritu-
al de uma pessoa é um caminho de 
descoberta do modo como realizar 
tal desejo, deixando-se consumir de 
modo extático pelo amor libertador 
e irresistível de Deus. Com efeito, o 
livro foi concebido como comentário 

Segundo sua intuição, a espiritu-
alidade é essencialmente relacional. 
Um relacionamento de amor. Deus 
é companheiro, amigo e confidente 
– sempre presente, no mais íntimo 
de nosso ser. Estamos absorvidos 
em Deus, e Deus em nós. Para ele, 
“viver na presença de Deus” era a 
mesma coisa que construir, man-
ter e desenvolver qualquer relação 
interpessoal próxima. Para ele, ti-
nha o poder de absorver tudo, mas 
também de impelir para fora – amor 
irradiado, amor compartilhado. Mas 
para progredir, era algo que devia 
ser perseguido intencional e cons-
cientemente. Naturalmente, isso é 
válido para qualquer relacionamen-
to. Quando falamos de “Teocen-
trismo” na espiritualidade marista, 
é importante compreendê-lo não 
como algo primariamente cerebral 
ou filosófico, mas essencialmente 
relacional. 

Um escritor que sem dúvida teve 
impacto direto e determinante sobre 
Marcelino, Francisco de Sales (1567-
1622), também se deixou influenciar 
profundamente pelos místicos Car-
melitas. Como o Irmão Lourenço, 
também ele sentia o desejo de pro-
mover a noção de que uma vida es-
piritual intensa não é algo que deve 
limitar-se às abadias e aos conven-
tos, aos religiosos e ao clero. Esta 
ênfase a uma espiritualidade pes-
soal e afetiva, e à capacidade que 
cada um tem de a alimentar, foi uma 
característica importante do século 
da “Reforma católica”, a seguir ao 
Concílio de Trento. Depois, passa-
mos a rotular o que se desenvolveu 
como a “Escola francesa de espiritu-
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de ser obediente, não se tratava de 
algo a fazer, mas com quem estar 
em relação. Dos escritos de cada um 
dos Irmãos Francisco, João Batista e 
Silvestre, descobrimos que um dos 
trechos da Escritura que Marcelino 
mais repetia era Atos 17, 28. 

Pois é em Deus que temos a vida, 
o movimento e o ser. 

Silvestre relata-nos que Marceli-
no se inspirava muitas vezes no Sal-
mo 139: 

Vendo sua serenidade, sua concentração 
e seu sentido de recolhimento, 
podia-se muito bem pensar que ele estava sempre 
consciente da presença de Deus. Lembro-me 
que quando presidia à meditação, começava 
sempre com as palavras do Salmo 139: 
“Quo ibo a spiritu tuo?”. Recitava-o em voz alta, 
com um tom tão enfático e solene, que causava 
uma impressão inefável, e um sentido 
de recolhimento que tínhamos medo até de 
respirar.8

Na linguagem daquela época, 
sua abordagem era mais mística do 
que ascética. Neste sentido, ele se 
diferenciava em boa medida de seu 
biógrafo, Irmão João Batista. 

Infelizmente João Batista, apesar 
de tudo o que lhe devemos como 
cronista e biógrafo, pode ser critica-
do pelo modo como reinterpretou a 
espiritualidade fomentada por Mar-
celino na primeira geração de Ma-

ao Cântico dos Cânticos, um poe-
ma de amor épico. A única resposta 
a este amor é retribuir com amor, 
tornando-se uma pessoa amorosa. 

Os estudos de seminário leva-
ram Marcelino a ser fortemente in-
fluenciado também pelos escritos 
do espanhol Afonso Rodriguez, S.J. 
(1526-1616), cujo único livro A Prá-
tica da Perfeição Cristã e Religiosa 
foi amplamente lido e estudado no 
século XVII, e do francês João Ba-
tista de São Jure, S.J. (1588-1657), 
autor mais prolífico, e renomado di-
retor espiritual. Ambos exploraram a 
“prática da presença de Deus”, mas 
não da mesma maneira. Lendo Ro-
driguez, Marcelino deixou-se arre-
batar pelo conceito de 

um mundo inteiro cheio de Deus, tal como é, 
de modo que as pessoas podem imaginar-se 
bem no meio deste oceano infinito de Deus, 
circundado por Ele, como uma esponja no 
meio do mar.7

Não obstante Marcelino se tenha 
inspirado muito em Rodriguez, era o 
mais místico São Jure que parecia 
atraí-lo em maior medida. Marcelino 
era um contemplativo, por disposi-
ção natural e por escolha conscien-
ciosa. Muito ironicamente, este ho-
mem tão pragmático não tinha uma 
abordagem particularmente prática 
ou simples de sua vida espiritual. 
Para Marcelino, não se tratava de 
subir uma escada de santidade nem 

7 Rodriguez, A Prática da Perfeição Cristã e Religiosa. Sexto Tratado, cap. 2. 
8 Memória do Irmão Silvestre, Apêndice, Cap. 2. 
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pecado. Esta não era a ênfase princi-
pal de Marcelino. 

Um episódio na biografia do Irmão 
João Pedro Martinol (o primeiro Irmão 
que faleceu) nos indica de modo mais 
claro as intuições de Marcelino e o 
tipo de espiritualidade que ele instilou 
nos primeiros Irmãos. Remonta aos 
primeiros anos em La Valla. O jovem 
Martinol, com vinte anos de idade e 
naquela época já ativo havia vários 
anos, une-se à pequena comunidade 
em 1819 ou 1820. Fica impressionado 
com o longo tempo em silêncio que 
os Irmãos passam as manhãs, e pre-
ocupa-se por não saber “fazer” isto. 
Retomemos a história: 

Um dia [João Pedro] perguntou: “Padre, podemos 
rezar a Deus sem falar?”. 
“Sim, mas por que você me faz esta pergunta?”. 
“Porque, todas as manhãs vejo que você e os 
Irmãos permanecem em silêncio por muito tempo, 
em profunda contemplação, sem proferir uma 
palavra. Entendo que vocês estão em oração, mas 
não sei como o fazer, e isto me entristece”. “E o que 
você faz durante este tempo?”. “Recito o rosário e 
digo a Deus: «Dou-vos meu coração e amo-vos»”. 
“Pode muito bem dar continuidade a esta oração, 
mas também lhe ensinarei a rezar como os Irmãos”. 
...À pergunta do jovem: “Como é possível agir sem 
falar?”, Marcelino respondeu dando o exemplo da 
mãe que olha ou pensa em seu filho com amor, sem 
o dizer à criança. “Você mesmo” – disse o Padre 
Champagnat – “não ama o bom Senhor, quando 
vê um crucifixo?”. Quando o postulante respondeu 
afirmativamente, Marcelino explicou que deste modo 
ele podia rezar a Deus sem falar, todas as manhãs, 
como faziam os Irmãos.9

ristas. Na segunda parte de A Vida 
do Padre Champagnat, ele dedicou 
vinte e quatro capítulos para descre-
ver o caráter e os traços pessoais do 
Fundador. Seu propósito, ao fazê-lo, 
era retratar o Marista ideal, apresen-
tar Marcelino como exemplo de vida 
marista. Em um destes capítulos fala-
-se do modo “como o Padre Cham-
pagnat se mantinha na presença 
de Deus”. Uma análise atenta deste 
texto revela que quase certamente 
João Batista baseou todo o capítulo 
em uma parte de um dos cadernos 
do Irmão Francisco que, por sua vez, 
parece ter composto suas anotações 
a partir de uma ou mais palestras da-
das por Marcelino sobre o tema da 
presença de Deus, para algumas par-
tes das quais, obviamente, Marcelino 
se inspirara diretamente em Rodri-
guez e São Jure. Foi sem dúvida um 
gesto deliberado e bem-intencionado 
da parte de João Batista. Contudo, 
enquanto aperfeiçoa a elegância e a 
composição das anotações de Fran-
cisco, muda sua ênfase, apresentan-
do a “prática da presença de Deus” 
unicamente como: um conjunto de 
exercícios, de coisas a fazer. Além 
disso, quando escreve sobre a ideia 
de Marcelino, de que Deus está “em 
toda a parte”, recorre à frase “Deus 
me vê” (que não aparece de modo 
evidente em nenhum dos escritos 
existentes de Marcelino); ele a pro-
põe como algo dissuasivo. Ou seja, 
a prática da presença de Deus é útil 
para nos mantermos medrosamente 
afastados do caminho pernicioso do 

9 Biographies de quelques Frères, p. 34. 
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temos de Marcelino? Após a pala-
vra “oração”, Francisco escreveu 
“humildade” e o vocábulo francês 
“douceur”, que significa gentileza, 
doçura, suavidade. 

Usar a imagem de uma relação 
pessoal íntima e amorosa para apre-
ciar o modo como Marcelino gostaria 
que você e eu sentíssemos Deus em 
nossa vida é, talvez, a maneira mais 
útil para valorizar o legado espiritual 
que ele nos deixou. Todos nós tive-
mos relacionamentos, já nos apaixo-
namos. Conhecemos a atração ini-
cial, o primeiro rubor, o amor jovem. 
Mas sabemos que há muito mais, é 
necessário que haja muito mais. Sa-
bemos que um relacionamento não 
consiste essencialmente em fazer 
coisas, nem em provar-se a si mes-
mo; não é este seu fundamento. No 
entanto, quando estamos apaixona-
dos, há muitas coisas que queremos 
realizar, tempo que desejamos dar, 
prioridades que queremos estabe-
lecer, disciplinas que desejamos im-
por de bom grado a nós próprios. Do 
mesmo modo, sabemos que se uma 
relação deve perdurar, não pode ser 
construída sobre nada menos do que 
a mais absoluta honestidade e dom 
de si – o que as Escrituras poderiam 
definir como pureza de coração. Co-
nhecemos também os altos e baixos 
que experimentaremos, as mágoas, 
as provações, os momentos de dúvi-
da, talvez, bem como os tempos de 
perdão e de renovado compromis-
so. Intensidade! Tudo isto teve lugar 
no percurso espiritual de Marcelino, 
cujos frutos ajudaram a forjar a singu-
lar espiritualidade a que hoje chama-
mos marista. 

A imagem da oração como uma 
íntima relação de amor, um olhar 
amoroso: tal é a disposição de um 
místico, de um contemplativo. É 
sugestivo saber que naquela épo-
ca Marcelino era relativamente jo-
vem, pois ainda não tem trinta anos. 
Como veremos, sua espiritualidade 
se aprofundará consideravelmen-
te, mas já sentimos que viver na 
presença de Deus é para ele uma 
questão de coração. 

Outra introspeção vem das ano-
tações do Irmão Francisco – tiradas 
da(s) palestra(s) de Marcelino sobre 
o tema da “prática da presença de 
Deus”. Em seu livro de exercícios, 
Francisco escreveu os cinco meios, 
ou precondições, que aprendeu de 
Marcelino para aprofundar o senti-
do da presença de Deus: pureza de 
coração; oração; silêncio e retiro; 
ordenar as ações pessoais segundo 
a vontade de Deus e procurar Deus 
em tudo; contemplar Deus em todas 
as suas criaturas. Na realidade, não 
são surpreendentes. Coisas de livro 
de texto. São mais intrigantes as pe-
quenas frases que Francisco acres-
centou ao lado de cada uma – sem 
dúvida, anotando os comentários do 
próprio Marcelino. Particularmente 
provocante é o que ele assinalou ao 
lado da “pureza de coração”: duas 
referências das Escrituras – Mateus 
5 e o Cântico dos Cânticos. A refe-
rência às bem-aventuranças é pre-
visível – bem-aventurados os puros 
de coração, porque verão a Deus. 
Mas o Cântico dos Cânticos?  Uma 
celebração de anseio sincero e de 
amor jovem. Como isto poderia 
modelar ou mudar a imagem que 
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A InFLuêncIA DE 
FRAncIscO DE sALEs 

Para compreender a espiritualida-
de de São Marcelino Champagnat e a 
tradição espiritual que é seu legado, é 
necessário apreciar os fundamentos 
espirituais propostos por São Fran-
cisco de Sales. Se não entendermos 
Francisco de Sales, não compreen-
deremos Marcelino Champagnat. 

Isto não significa que Francisco 
de Sales foi o único que influenciou e 
moldou Marcelino, e o modo como 
Marcelino entendia “a presença e 
o amor de Deus” em sua vida. Al-
guns já foram mencionados. A es-
tes podemos acrescentar outros, 
nomeadamente a influência forma-
tiva da própria família em seus pri-
meiros quinze anos, além de outras 
figuras importantes da Europa pós-
-Reforma que ele leu, como Santo 
Afonso de Ligório. Também a espi-
ritualidade que emanava de Le Puy 
foi determinante para Marcelino, 
reconhecendo que sua região na-
tal se localizava naquela diocese e 
constituía a órbita de suas correntes 
espirituais até o tempo de Napoleão 
– sendo dignas de menção influên-
cias como São João Francisco Ré-
gis e a espiritualidade das Irmãs de 
São José (que tinham uma casa em 
Marlhes e às quais pertenciam tanto 
a tia de Marcelino como a tia-avó). 
Mais tarde, também os escritos da 
monja e mística espanhola Maria de 
Ágreda foram significativos para ele. 

Com efeito, o contexto espiritual 
daquela época – assim como de to-
dos os tempos – era complexo e he-

terogêneo. É erroneamente simplis-
ta falar de “espiritualidade francesa” 
ou de “escola francesa de espiritua-
lidade”. Por exemplo, alguns círculos 
estimulavam uma ênfase jansenista, 
ou pelo menos fortemente rigorista 
e ascética. Havia uma corrente de 
pensamento agostiniano mais pes-
simista, que privilegiava o nada face 
a Deus e que às vezes se debruçava 
sobre uma autoabnegação doentia. 
Havia também fortes vozes revisio-
nistas: voltemos ao que era (ou que 
se imaginava ser) outrora, antes que 
o rei perdesse a cabeça. Estas cor-
rentes rigoristas e restauracionistas 
certamente passaram pelo seminá-
rio de Lyon, quando Marcelino estu-
dava lá. Mas, na maioria das vezes, 
ele conseguiu evitá-las. 

Uma das razões pelas quais o 
fez era sua atração pelo que Fran-
cisco de Sales tinha para dizer. Em 
particular, qual foi sua particularida-
de que conquistou Marcelino? 

Comecemos por um detalhe, 
talvez, inesperado. A modéstia. A 
terceira das nossas “três violetas”. 
A atitude espiritual mais óbvia com 
que poderíamos começar pode ser 
a humildade. Quase todos os mes-
tres de vida espiritual, a partir dos 
padres e madres do deserto, real-
çaram a humildade como base da 
vida espiritual. Antes deles, e na re-
alidade até antes de Jesus, as Es-
crituras hebraicas ressaltavam esta 
fundamental atitude do coração. 
Alternativamente, poderíamos con-
siderar a simplicidade, realmente 
como um conceito novo que Fran-
cisco de Sales promoveu para nutrir 
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a vida espiritual, e que se tornou um 
elemento chave em nossa própria 
tradição marista. Com efeito, trata-
-se de uma das seis características 
de nossa espiritualidade, citada em 
Água da rocha. Mas consideremos 
a indiscutivelmente mais negligen-
ciada, ou talvez mal-entendida, das 
“três violetas” – a modéstia. 

É claro que, enquanto Marcelino 
pode ter cunhado a metáfora das 
“violetas” para descrevê-las, uma vez 
que costumava recorrer a imagens 
coloridas, inspiradas pela agricultura 
e pela natureza, as disposições es-
pirituais em si mesmas provêm dire-
tamente de Francisco de Sales. Mas 
este último definia a terceira com ou-
tra palavra: douceur, que em francês 
tem o significado de gentileza, doçu-
ra, leveza de toque, amabilidade. 

Mestre exigente, como ele mes-
mo admitia ser, é interessante que 
Marcelino se sentisse atraído por 
uma atitude espiritual tão essen-
cialmente dócil. Isto revela muito 
do sentido de Deus em sua vida, 
bem como de sua própria relação 
com Deus, um Deus gentil e amo-
roso. Um Deus vivificador, mais do 
que um Deus salva-vidas. Um dos 
primeiros Irmãos – Dacien, que era 
jovem quando conheceu Marcelino 
– nos oferece uma perspectiva a tal 
respeito, em um testemunho dado 
quase cinquenta anos depois da 
morte do Fundador: 

Seu tom de voz, seu olhar penetrante e às vezes 
severo, me intimidava frequentemente; 
no confessionário, porém, eu já não ouvia 
a voz do mestre, mas apenas o tom amoroso 
do pai mais gentil.10 

Na sabedoria espiritual conven-
cional, os primeiros passos no ca-
minho espiritual de uma pessoa são 
conhecidos como a “fase purga-
tiva”. Foi isto que teriam ensinado 
a Marcelino. E que o teria lido em 
Rodriguez, São Jure e outros. Esta 
etapa é o momento de se despojar 
de tudo o que impede um maior pro-
gresso. A “mortificação dos senti-
dos” era uma expressão geralmente 
usada naquela época e, na realida-
de, por muito mais tempo a seguir. 
Literalmente, a morte dos sentimen-
tos. Quantas pessoas ficaram com o 
bem-estar psicoemocional atrofiado 
ou mutilado por causa de diretores 
espirituais que entenderam mal este 
conceito, ou que o impuseram bru-
talmente?  Esta não era a aborda-
gem de Marcelino; pelo contrário, há 
miríades de exemplos de sua bon-
dade, paciência, compreensão e 
encorajamento, especialmente aos 
Irmãos mais jovens. Os primeiros 
passos foram bons, e muitos deles 
percorreram um caminho condigno. 
Era por este motivo que ele se sen-
tia atraído pela ideia das “pequenas 
virtudes”, que depois adotou. 

Isto não significa que Francisco 
de Sales descartava a necessidade 

10 Témoignages sur Marcellin Champagnat, Enquête Diocésaine, vol. 1, n. 12, 1889. 
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desejo que ele descreve em termos 
quase eróticos – algo sedutor, irre-
sistível, apaixonado. O caminho da 
vida espiritual de uma pessoa con-
siste em deixar-se capturar com-
pletamente pelo amor, que é Deus, 
permitindo ser consumido por ele. 
No Tratado sobre o Amor de Deus, 
inspirou-se especialmente no Cân-
tico dos Cânticos, para descrever 
isto com imagens. Crescer em san-
tidade significa apaixonar-se mais 
profundamente e, em seguida, res-
ponder com amor. Como escreveu 
na Introdução à Vida Devota, para 
Deus a perfeição não consiste “na 
multiplicidade de gestos que faze-
mos para agradá-lo, mas no moti-
vo e em nosso modo de os atuar... 
praticando-os com amor, através 
do amor e por amor”. A última res-
posta consiste em tornar-nos pes-
soas amorosas, dado que uma ex-
periência genuína de amor a Deus 
não pode induzir a uma resposta 
diferente. 

Aqui entramos na sutil, mas pro-
funda diferença entre alguém que 
é impelido, obcecadxo ou fanático, 
e alguém que ama. A intensidade 
do fanático está ligada a si mesmo 
e à vaidade; a de quem ama está 
vinculada ao outro e à centralidade 
do outro. É neste último que encon-
tramos a “modéstia” em sua maior 
essencialidade – disposição a não 
se impor ao outro, a não ser aquele 
que grita e procura chamar a aten-
ção sobre si próprio, a não controlar 
nem possuir, mas a procurar dar a 
vida pelo próximo. Quer o fanático, 
quer aquele que ama alcançarão 
vértices extraordinários, correrão 

da disciplina e da decisão na vida 
interior. Ele inspirava-se quer em 
sua experiência pessoal quer na sa-
bedoria dos tempos – em gigantes 
como Teresa de Ávila, João da Cruz 
e Catarina de Sena – para confirmar 
a necessidade de uma mudança 
pessoal radical e exigente, se qui-
sermos progredir na vida espiritual. 
Às vezes pode ser um percurso ár-
duo e sombrio. Mas ele não come-
çou por aqui. Não foi este seu ponto 
de partida. Isto é fundamental. 

Pelo contrário, para Francisco de 
Sales é tudo uma questão de cora-
ção. E o coração é totalmente uma 
questão de desejo. O desejo não 
é algo para temer nem para rejei-
tar. Para tratar com afeto, não para 
esmagar. Na verdade, o desejo é 
a chave para compreender a con-
dição humana, feita essencialmen-
te à imagem de Deus. Em seguida, 
Teresa de Lisieux – outra Carmelita 
– escreveria neste mesmo sentido. 
Em última análise, cada desejo é 
desejo de amor, e o amor é Deus. 
Foi isto que conquistou Marcelino. 
Intuitivamente, ele sentia-se atraído 
pela noção de que o crescimento 
na santidade não consiste, em pri-
meiro lugar, em lutar pela perfeição 
mediante gestos disciplinados de 
mortificação, jejum, horas de ora-
ção, nem em provar-se a si mesmo 
de um modo ou de outro. É uma 
questão de coração. Eis a premissa 
básica. 

Francisco de Sales ensinava que 
o desejo de amar a Deus está ins-
crito no coração humano, como seu 
desejo primordial. Trata-se de um 
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anos mais tarde, em seu Testamen-
to espiritual, encontramos pratica-
mente as mesmas palavras. 

Podemos imaginar Marcelino fre-
quentemente entretido com a leitura 
da Primeira Carta de João, deixan-
do que as palavras da Escritura se 
tornassem suas, seu próprio ser. 
“Aquele que não ama, não conhece 
a Deus” (4, 8). “Seremos semelhan-
tes a Ele, quando o virmos como Ele 
realmente é” (3, 2). “Esta é a men-
sagem que ouvimos desde o princí-
pio: que nos amemos uns aos ou-
tros” (3, 11). “Deus é amor, e quem 
permanece no amor permanece em 
Deus” (4, 16). “No amor não há re-
ceio” (4, 18). 

Assim, na espiritualidade maris-
ta, a “presença de Deus” e o “amor 
a Deus” devem caminhar juntos. A 
exortação de Marcelino à “práti-
ca da presença de Deus” pode ser 
mal interpretada, se implicar alguma 
ação ou atividade ou disciplina que 
não esteja integralmente ligada a 
uma relação de amor. É também im-
portante que “a presença e o amor 
de Deus” sejam mencionados como 
a primeira das seis características 
da espiritualidade marista, pois todo 
o resto provém desta dupla experi-
ência. É nossa relação com Deus, e 
de Deus conosco, que está na fonte 
do que queremos fazer ou ser. 

Marcelino sentia-se atraído tam-
bém pela sólida abordagem de 
Francisco de Sales. Nela, pareciam 
ter um temperamento semelhante: 
intuitivamente atraídos pela vida in-
terior, mas sempre procurando des-

riscos, serão levados a exercer a 
disciplina e a moderação, mas com 
propósitos muito diversos e com 
finalidades profundamente diferen-
tes. 

“pREsEnçA” E “AMOR” 
DE DEus: DIMEnsõEs 
jOAnInAs pARALELAs 
DA EspIRITuALIDADE 
MARIsTA 

Não surpreende que Marcelino, 
tão atraído pelas intuições de Fran-
cisco de Sales, se encontrasse mais 
à vontade nas Escrituras joaninas 
e, especialmente, na Primeira Car-
ta de João. Aqui encontramos o lu-
gar de Marcelino na Bíblia. Em duas 
Circulares que escreveu no início 
de 1836 e de 1837 – nessa altura já 
uma pessoa bastante avançada es-
piritualmente, nos últimos anos de 
vida – as palavras de João e suas 
próprias expressões se entrelaçam 
indistintamente. “Carissimi”, chama 
a seus Irmãos, “meus diletos, meus 
queridos irmãos, amemo-nos uns 
aos outros”. Em ambas as missivas, 
escreve sobre sua terna solicitude 
por eles, o modo como seu coração 
se comove por eles, seu profundo 
interesse pelo bem-estar espiritual, 
emocional e físico deles. Estima-
dos e amados, vocês são constan-
temente o objeto especial de meu 
amor. Todos os meus desejos e 
vontades visam sua felicidade”. Pa-
lavras de alguém que, em termos 
salesianos, se deixa consumir pelo 
amor e não pode fazer outra coisa, 
mas só deseja partilhá-lo. Quatro 
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Aqui, ele evoca São Jure: 

Devemos retirar-nos em nós mesmos... e ali 
experimentar a essência divina que imbui 
nossa alma e nosso corpo, enchendo-nos 
completamente... Devemos deixar-nos arrebatar 
com profundo respeito, íntima humildade... 
Estamos em êxtase. Nós adoramos, abençoamos, 
louvamos e glorificamos este Deus de toda 
a bondade. 13

Isto significa, escrevia, “sentir 
Deus em nós mesmos”. 

Esta atenção e imanência não 
são conceitos difíceis de enten-
der para quem está apaixonado. É 
simplesmente natural pensar com 
frequência e desejar ansiosamen-
te estar com a pessoa amada. Na 
primeira Regra oficial dos Irmãos 
Maristas, publicada em 1837, para o 
“método de oração”, Marcelino se 
inspirou diretamente no método de 
Francisco de Sales para visar conti-
nuamente Deus, para estar sempre 
consciente de Deus. 

Para estar bem-disposto à meditação, 
é necessário permanecer continuamente na 
presença de Deus... a fim de que a alma esteja 
sempre pronta para unir-se a Deus, para 
permanecer perto d’Ele; caso contrário, 
não haverá nada mais do que dificuldades, 
e muito tempo perdido, quando procurarmos 
recolher-nos no momento da meditação. 
Para os mestres espirituais, esta presença 
contínua de Deus chama-se preparação remota 
para a meditação.14

Na realidade, nesta parte sobre o método de oração dos 

cobrir como vivê-la na vida prática 
do dia a dia. Ambos eram encarna-
cionais em sua ênfase. 

Assim, à maneira do Irmão Lou-
renço, vemos que Francisco de Sa-
les defende uma contínua recorda-
ção de Deus e, na realidade, uma 
conversa constante com Deus nas 
atividades diárias. Para Francisco, 
eram como pequenos “retiros espi-
rituais” de cada dia: 

Ao longo do dia, tantas vezes quantas puder, 
coloque-se na presença de Deus... “Onde estamos 
nós, minha alma? Nosso verdadeiro lugar é com 
nosso Deus” ... Então, lembre-se de se retirar 
muitas vezes na solidão de seu coração, ainda que 
esteja fisicamente no meio de suas ocupações... 
Nosso Senhor inspirou Catarina de Sena a fazer, 
por assim dizer, um pequeno oratório interior em 
sua alma onde, no meio de todos os afazeres 
exteriores, ela pudesse retirar-se mentalmente e 
beneficiar dos frutos desta santa solidão... Assim, 
recolha-se com frequência neste retiro de seu 
coração para... poder beneficiar de conversas, de 
coração para coração, com Deus. 11 

Mas não é tanto algo a fazer por 
zelo, como algo a desejar de cora-
ção: 

Retiramo-nos em Deus porque aspiramos a Deus; 
aspiramos a Deus porque queremos retirar-nos em 
Deus... Assim, eleve com frequência sua mente para 
Deus... Mil vezes por dia entregue seu coração, fixe 
seus olhos interiores na bondade d’Ele, estenda 
sua mão para Ele como uma criança faz em relação 
à sua mãe.12 

11 Introdução à Vida Devota, Parte 2, cap. 12. 
12 Ibid., cap. 13. 
13 De la connaissance et de l’amour de Notre Sauveur Jésus Christ, Livro 3, cap. 7, n. 4. 
14 Règle des Petits Frères de Marie, 1837, p. 67-68. 
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da geração de Irmãos Maristas – a 
maioria dos quais, dez anos após a 
morte de Marcelino, não chegou a 
conhecer pessoalmente o Fundador 
– foi a integridade e a consistência 
na espiritualidade por eles comparti-
lhada. A espiritualidade do coração, 
tão característica em Francisco de 
Sales, devia ser fortemente afetiva e 
mística. 

Ao contrário de Marcelino, o Ir-
mão Francisco era escritor. Dispo-
mos de centenas de suas cartas 
pessoais, muitos de seus cadernos 
e diários, bem como de seus comu-
nicados oficiais como Superior-Ge-
ral. É em uma de suas Circulares a 
todos os Irmãos – depois conhecida 
como a “Circular sobre o Espírito da 
Fé” – que encontramos uma tentati-
va estruturada e deliberada de de-
linear aquilo que hoje definiríamos 
como “espiritualidade marista”. A in-
tenção consciente de Francisco era 
descrever o que deveria distinguir 
aqueles que seguem o caminho de 
Deus praticado por Marcelino. 

O próprio Francisco era um ho-
mem de profunda vida interior, algo 
que obviamente Marcelino fomen-
tara nele. O que sobressai de seus 
escritos é uma espiritualidade acen-
tuadamente afetiva, relacional, mís-
tica, bíblica, missionária e cristocên-
trica. Pode-se dizer muito sobre a 
profundidade e a riqueza desta Cir-
cular assinada por Francisco, mas 

Irmãos, esta é a primeira coisa que se menciona, usando a 
frase exata de Francisco de Sales “a presença contínua de 
Deus”. Sem dúvida, Marcelino sabia bem o que Francisco de 
Sales escrevera sobre o desenvolvimento desta consciência 
permanente de Deus:

“Sem ela, não pode haver vida contemplativa, 
e até a vida ativa será mal vivida”. 15

Assim, a Regra dos Maristas de 
1837 tinha esta expetativa dos Ir-
mãos: 

Eles não se contentarão com esta meia hora de 
meditação, mas procurarão continuá-la durante as 
atividades do dia, conscientes da presença de Deus 
e recitando muitas pequenas orações espontâneas. 

Em uma carta a João Cholleton, 
Marcelino escreveu em termos mais 
fundamentados sobre o que acon-
teceria se alguém deixasse de ali-
mentar o sentido do recolhimento 
e do retiro em sua vida: “Um peixe 
não pode viver muito tempo fora da 
água”.16

Algumas das melhores impres-
sões sobre o que “a presença e o 
amor de Deus” significavam para 
Marcelino vêm-nos da caneta de 
seu primeiro sucessor, Irmão Fran-
cisco. Embora fosse muito diferente 
de Marcelino por caráter, tempe-
ramento, interesses e habilidades, 
Francisco conseguia ver-se como 
uma “cópia viva” do Fundador, 
exortando seus irmãos de hábito a 
permitir que o Padre Champagnat 
“brilhasse através” deles. O que ele 
procurou desenvolver nesta segun-

 15  Introdução à Vida Devota, cap. 12. 
16 Cartas de Marcelino Champagnat, n. 45, 8 de setembro de 1834. 
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consideremos aqui somente alguns 
breves trechos da mesma e o que 
ela tem a dizer sobre “a presença e 
o amor de Deus”. 

O cristão está... circundado e penetrado pela 
santidade e majestade de Deus: sua providência... 
seu poder... sua bondade e sua misericórdia... sua 
justiça... sua vontade... pois é n’Ele que temos a 
vida, o movimento e o ser (Atos 17, 28). 
Estamos sempre sob o olhar do Deus vivo... que 
enche o céu e a terra com sua imensidão (Jr 23, 
24), e somos penetrados e rodeados por todos os 
lados pela sua essência divina. 
Os quatro meios... para nutrir [um espírito de fé] 
são: leitura e meditação assíduas da Palavra de 
Deus; espírito de oração; comunhão frequente; e 
santo exercício da presença de Deus. 
Estejamos atentos para ver Deus em todas as 
suas criaturas, dado que elas são o resultado de 
sua bondade..., Mas, acima de tudo, procuremo-lo 
dentro de nós, no mais profundo de nosso coração; 
pois é ali que Ele habita como em seu santuário... 
Portanto, recolhamo-nos com frequência, nesta 
cela interior, neste templo de nossa alma, para ali 
encontrar Deus. 17

Seus cadernos e diários pessoais 
estão repletos de gemas de sabe-
doria espiritual, que sem dúvida são 
fruto de sua própria oração. Eis ape-
nas alguns fragmentos: 

“Para onde irei, Senhor, longe de vosso espírito?”, 
clamava Davi, “E para onde fugir, distante da luz de 
vossa face? Se eu subir ao céu, ali estareis; 
se descer à mansão dos mortos, lá vos 

encontrareis. Se for até às extremidades do mar, 
é ainda vossa mão que para lá me levará, é vossa 
destra que me sustentará. As próprias trevas 
não são escuras para Vós, a noite vos é tão 
transparente como o dia” (Sl 139/138). 
Mas, infelizmente, como somos cegos! 
Passamos quase toda a nossa vida desatentos 
a um Deus que está presente, o único de quem 
devemos esperar nossa felicidade, o único que deve 
governar todos os pensamentos de nossa mente, 
todo o afeto de nosso coração. 
Ele está no meio de nós, e nós não o 
reconhecemos! (Jo 1). 
Nada é impossível para Deus. Recebemos o Espírito 
dos filhos de Deus e clamamos: “Meu Pai!” (Rm 8, 
15). O Espírito Santo reza em nós. 
Tende confiança: “Sou Eu, não temais!”. 
Para despertar a confiança em nós, Deus deseja 
que lhe chamemos Pai nosso. 
É o nome terno que Jesus nos ensina a atribuir-lhe. 
É assim que deveis orar: Pai nosso que estais no 
céu (Mt 6). Quando rezardes, dizei: 
“Pai” (Lc 11). E São Paulo acrescenta que 
recebemos o espírito dos filhos de Deus, pelo qual 
clamamos: “Meu Pai, meu Pai!” (Rm 8). 
A prova de que sois seus filhos, diz ele de novo, é 
que Deus enviou ao vosso coração o espírito 
de seu Filho que clama: “Meu Pai, meu Pai!” (Gl 4). 
Assim, nós recitamos a melhor de todas as preces, 
que só procura propagar sua liberdade entre nós, 
seus diletos filhos. Como poderíamos deixar 
de ter confiança? 
É o Espírito Santo que reza em nós. 18

E, de uma das conferências de 
domingo à noite, que ele deu no 
Eremitério em seus últimos anos, 

17 Esta Circular foi publicada em quatro partes, divulgadas em Circulares que o 
Irmão Francisco escreveu de 1848 a 1853. Os trechos aqui citados foram tirados das 
Partes 1, 3 e 4. Circulaires des Supérieurs Généraux, Vol. 2, n. 1, 5 e 11. 

18 As instruções e notas do Irmão Francisco estão contidas em três cadernos dos 
Arquivos gerais dos Irmãos Maristas, catalogados com números 307, 308 e 309. 



maio2022

19Michael Green, fms 

Nesse uso medieval tardio e pré-
-moderno, “conversa” descrevia o 
modo habitual de ser e de agir, com 
o que a pessoa estava mais entre-
tida, e com quem vivia e se relacio-
nava. 

Quando, ainda seminarista, 
Marcelino se sentava para estudar 
os escritos de Pedro de Bérulle, 
era este o sentido da “conversa” 
que ele devia dar à sua leitura. 
Bérulle – contemporâneo e amigo 
de Vicente de Paulo e de Francis-
co de Sales, fundador do Oratório 
de Paris, aquele que introduziu a 
reforma carmelita na França – frisa-
va a “conversa” cristã, como ele a 
descrevia. O pensamento bérullia-
no contribuiu para definir o enfoque 
espiritual do catolicismo francês 
nos séculos XVII e XVIII ajudando, 
em contrapartida, a formar Marce-
lino e a espiritualidade marista que 
é seu legado. Os escritos de Bérul-
le tornaram-se um dos pilares dos 
estudos de seminário. 

Na opinião de Pedro de Bérulle, 
a principal intenção de Jesus era 
estar “em conversa” com os outros 
e com seu Pai. Contudo, ele não 
queria dizer que Jesus falava mui-
to. Pelo contrário, tencionava afir-
mar que Jesus era um só com eles, 
que se sentia atraído pelos outros 
onde quer que os encontrasse, que 
estava intimamente ligado a eles, 
que seu lugar normal onde estar era 
com eles e que, fundamentalmente, 
se oferecia para acompanhá-los por 
um novo caminho. Naturalmente, 
aqui a interação verbal era um ele-

após sua renúncia como Superior-
-Geral, citamos: 

Não nos basta rezar de vez em quando, ou até 
frequentemente, durante o dia. A oração deve 
tornar-se parte de nosso próprio ser, incorporar-
se em nós, criar raízes em nós e, por assim dizer, 
misturar-se com nossa própria carne e sangue a 
fim de que, como para o salmista, nosso coração e 
corpo tremam de amor quando pensarmos 
no Deus vivo (Sl 86). 

Para “tremer de amor” no “cora-
ção e corpo”. Uma imagem pode-
rosa. Imagem de alguém que ama! 

O RETRATO bíbLIcO  
DE MARIA  
cOMO ARquéTIpO  
DE DIscIpuLADO 

Quando o Irmão Lourenço da 
Ressurreição ou São Francisco de 
Sales escrevia, no século XVII, so-
bre o modo de ter uma “conversa” 
contínua com Deus, como maneira 
de fomentar a presença de Deus 
em sua consciência, não se refe-
riam à conversa fiada para passar 
o tempo. Naquela época, este ter-
mo tinha um sentido mais próximo 
da sua raiz latina, “conversatio”. 
Era usado para se referir ao lugar 
onde alguém habitualmente mora-
va, e com que ou com quem vivia. 
Esta palavra tinha um sentido de 
permanência, de relacionamento e, 
muito importante, também de mo-
vimento: literalmente, “con-” (com 
quem ou com que), “-versor” (virar, 
estar ocupado ou viajar). 
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discurso da Última Ceia. O discípulo 
bem-amado aos pés da Cruz, sim-
bolizando cada um de nós, torna-se 
o próprio irmão de Jesus. Nestes 
encontros as pessoas – cada uma 
delas espiritualmente cega, seden-
ta, coxa, confusa ou incrédula – são 
aquelas com as quais Jesus “con-
versa” e “viaja”. Sua “conversa” 
com elas é transformadora. 

Desde nossos inícios maristas, 
podemos ver que Marcelino dirigiu 
a seus seguidores um convite se-
melhante para entrar em intimidade 
transformadora e duradoura com o 
Divino. O apelo era para ir habitar 
em Deus e desenvolver uma cons-
ciência profunda do Deus habitado. 
Voltemos a mergulhar nos escritos 
do Irmão Francisco a fim de encon-
trar uma perspectiva para o tipo de 
intuições espirituais que Marcelino 
fomentava, observando tanto a ima-
nência como a afetividade delas. Em 
seus cadernos, Francisco entrelaça 
os frutos de suas meditações com 
ideias e citações de uma série de 
mestres espirituais:  

Deus em mim: o centro e o lugar 
de descanso de minha alma... Esta 
presença de Deus constitui uma 
fonte de consolação para o justo 
e um apoio na tensão e no esfor-
ço que a busca da perfeição pode 
provocar. Vemos Deus no íntimo de 
nosso coração, como nosso centro 
e nosso lugar de descanso.19

mento importante – pois permitia 
que houvesse desafio e discerni-
mento – mas estar “em conversa” 
não se limitava a isto. Bérulle ex-
plicava que Jesus ia além do as-
peto exterior, penetrando no co-
ração das pessoas para libertá-las 
do que quer que as impedisse de 
apreciar o amor de Deus por elas. 
E também lançava mão da expres-
são segundo a qual Jesus levava 
uma “vie voyagère”, que podemos 
traduzir como “vida itinerante”. Ou 
seja, a “conversa” de Jesus com as 
pessoas levava para algum lugar. 
E aonde quer que fosse, era mais 
profundo. 

Tal como outros que constavam 
na fundação da “escola francesa” 
de espiritualidade, também Bérul-
le se sentia particularmente atraído 
pelas Escrituras joaninas. Como sa-
bemos, o Evangelho de João está 
estruturado ao redor dos encontros 
de Jesus com as pessoas – com Ni-
codemos, com a mulher samarita-
na, com o homem doente na piscina 
de Betesda, com a mulher adúltera, 
com o cego, com Marta e Maria, e 
de modo muito especial com seus 
discípulos mais próximos – que no 
final se tornam seus “amigos”. Con-
cluindo, no quarto Evangelho, Je-
sus os leva à sua morada, à casa 
de seu Pai, à sua própria família – à 
conversa de Jesus com seu Pai, 
tão ricamente apresentada naque-
le que costumamos definir como o 

19 Dos Cadernos do Irmão Francisco, n. 308, p. 916-922. Várias passagens desta 
parte de seus Cadernos encontram-se também no capítulo 5 da Vida de Marcelino 
Champagnat, do Irmão João Batista. 
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pessoas deveriam assumir a vida 
de Cristo e viver “em conversa”. A 
seu ver, a atenção e a resposta de 
Maria – quer a Deus quer ao próxi-
mo, respetivamente na imagem bí-
blica da Anunciação e da Visitação 
– acertaram em cheio. Maria foi o 
modelo de discípulo que recebeu 
a plenitude de um Deus amoroso e 
misericordioso, irrompendo no cân-
tico do Magnificat. Na realidade, a 
expressão “Maria em conversa com 
seu próximo” tornou-se tema de um 
discurso espiritual do século XVII. 
Bérulle gostava de apresentar Maria 
como aquela que “guardava e pon-
derava”, a mulher da oração e da 
atenção, que não podia fazer outra 
coisa a não ser sair para conversar 
com os outros a respeito do que ela 
conservava em seu coração. 

Estas imagens marianas das Es-
crituras lucanas – não apenas da 
Anunciação e da Visitação, mas tam-
bém do Pentecostes – tornaram-se 
arquetípicas para Marcelino e para 
os Maristas fundadores. Mergulha-
dos na ênfase que tinham recebido 
do pensamento bérulliano e de ou-
tros escritores que encontraram no 
seminário, escolheram Maria como 
modelo. Sua personificação do que 
significa ser discípulo de Cristo foi 
inspirada especialmente por Lucas. 
A tradição espiritual que se desen-
volveu a partir deles convida os 
Maristas a identificar-se com Maria 
como Ela é apresentada no Evange-

Nós em Deus: o elemento natural de nossa alma. 
Fora de Deus, sentimo-nos tão fora do lugar como 
um peixe fora da água, ou como um membro 
deslocado. Deus é nosso elemento natural. 
Habitamos em Deus. Se tirarmos um peixe de seu 
elemento natural, a água, ele sofrerá, ainda que 
o coloquemos em uma bacia de ouro e pedras 
preciosas. Do mesmo modo, o que quer que a 
pessoa faça, somente encontrará seu verdadeiro 
lugar de descanso em Deus. 
Deus está presente em mim, em minha própria 
respiração. Quando presto atenção, dizia Santo 
Agostinho, e vejo que vosso olhar está sempre 
sobre mim e que vigiais dia e noite sobre mim com 
tanto esmero, e quando imagino que olhais para 
tudo o que faço, penetrando em todos os meus 
pensamentos e observando todos os meus planos, 
fico cheio de admiração. É como se no céu 
e na terra não tivésseis outra criatura para 
governar, a não ser eu.20 [...] 
Santo Ambrósio e São Bernardo diziam que, assim 
como não passa um só instante sem que gozemos 
dos frutos da bondade e da misericórdia de Deus, 
também não deveria passar sequer um momento 
sem o termos presente em espírito. São Gregório 
acrescenta que estar ciente de Deus deveria tornar-
se como nossa própria respiração. 
Pouco a pouco, procuremos desenvolver o hábito 
de despertar nosso espírito, que se dissolve, e 
nosso coração errante, que se perde em busca de 
conforto. Procuremos reconduzir nosso espírito de 
fora para dentro de nós mesmos, o mais frequente 
e fielmente possível, para aí ver Deus, ouvi-lo e 
conversar com Ele.21

E isto nos leva a Maria. 

Bérulle propunha que Maria fos-
se o exemplo do modo como as 

20 Cf. Rodriguez, Tratado sobre a Presença de Deus, cap. 1. 
21 Depois, Francisco acrescenta a seguinte citação: Bourdaloue: Retiro, quinto dia: 

Consideração; Rodriguez, Perfeição Cristã, Parte I, Sexto Tratado. 
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Apóstolos – Maria aguarda com os 
Apóstolos no Cenáculo, lugar da 
Eucaristia (que segundo a tradição 
está situado sobre o sepulcro de 
Davi, no Monte Sião – mais uma vez, 
morada de Deus). O significado da 
alusão é claro: agora, a própria Ma-
ria é a Arca da Nova Aliança, o novo 
lugar onde se encontra a presença 
de Deus. Em Maria, que recebeu a 
graça do favor de Deus. Em Maria, 
cujo ser se rejubila plenamente em 
Deus. Em Maria que, com fé, espe-
ra o Espírito. Em suas pastagens os 
pastores, do fundo da escala social, 
veem o Divino; na conclusão do ca-
pítulo 2, Jesus se encontra de novo 
em Nazaré, na periferia da Galileia. 
Na vida ordinária acontecem coisas 
extraordinárias: um anjo visita, uma 
virgem concebe, uma mulher estéril 
dá à luz, um homem mudo fala. 

Os parágrafos 44-90 de Água 
da rocha propõem uma exploração 
marista poderosa e perspicaz do 
modo como a disposição mariana 
retratada em Lucas 1, 26-38 – o tre-
cho da Anunciação – poderia mani-
festar-se em nossa vida. Estes im-
portantes parágrafos merecem ser 
relidos com frequência. E podem 
levar-nos a fomentar em nós mes-
mos o que significa ser guardadores 
e ponderadores dos acontecimen-
tos da vida – discernidores do mo-
vimento do Espírito em nossa vida, 
contemplativos atentos à extraordi-
nária presença e amor de Deus em 
nosso dia a dia. No mundo hipersen-
sorial em que vivemos hoje, eles nos 
convidam a permanecer em silêncio 
e a escutar, enquanto nos sugerem 
como ser assim. 

lho de Lucas e nos Atos, do mesmo 
modo como o discípulo bem-ama-
do é apresentado no Evangelho de 
João como modelo de discipulado. 
A espiritualidade marista propõe a 
Maria lucana como emblemática do 
discipulado marista de Cristo: Maria 
nos dois primeiros capítulos de Lu-
cas e nos dois primeiros capítulos 
dos Atos. Assim, Maria e o Espírito 
Santo são as únicas duas figuras 
que aparecem nos capítulos iniciais 
de ambos os Livros: um laço literá-
rio deliberado. Ser Maria, abraçar a 
presença e o amor de Deus de ma-
neira mariana, é realmente a essên-
cia da espiritualidade marista. 

As cenas dos capítulos 1 e 2 do 
Evangelho de Lucas distinguem-se 
pelas referências ao Templo, que 
um leitor do final do primeiro século 
reconheceria como alusão à mora-
da tradicional de Deus (claramen-
te, na época em que o Evangelho 
foi escrito o Templo já tinha sido 
destruído). O encontro de Zacarias 
com o anjo tem lugar ali, no Templo, 
assim como a oração de Simeão 
“Nunc dimittis”, a profecia de Ana, 
Jesus com os doutores da Lei (Lc 1, 
5-25; 2, 67-79; além disso, o versí-
culo conclusivo do último capítulo do 
Evangelho tem lugar ali, Lc 24, 53). 
No entanto, os encontros mais ex-
traordinários de Maria com o Divino 
e a revelação do Divino, nos capítu-
los iniciais, não se realizam com o 
Sumo Sacerdote no Santo dos San-
tos, mas com pessoas humildes e 
estrangeiras em lugares comuns 
– em Nazaré, na região montanho-
sa da Judeia e em uma gruta de 
Belém. Em seguida – nos Atos dos 



maio2022

23Michael Green, fms 

a cada um destes versículos. De-
pois, Lucas nos diz que esta escuta 
e resposta exigem que “carregue-
mos a cruz” todos os dias (Lc 9, 23-
25). Significa deixar para trás tudo o 
que “possuímos” ou, ao contrário, 
tudo aquilo a que pertencemos. Os 
primeiros quatro discípulos que fo-
ram chamados ouvem e respondem 
fazendo isto – Simão, Tiago, João e 
Levi (Lc 5, 11; 28). O discipulado não 
é possível sem o despojamento (cf. 
Lc 14, 33; At 2, 45). Alguns, como o 
rico nobre, têm dificuldade de lidar 
com isto (Lc 18, 23); outros, como 
Zaqueu, conseguem renunciar a 
toda sua vaidade e aceitar isto. As-
sim, Jesus sai e fica em sua casa 
(Lc 19, 1-10). 

Este modo de entender o disci-
pulado era aplicado explicitamente 
durante os anos de formação na 
espiritualidade marista. Em sua Cir-
cular sobre o Espírito da Fé, em qual 
o Irmão Francisco se propõe cons-
cientemente descrever o que deve-
ria distinguir os Maristas, encontra-
mos estas expressões: 

É... pensar, falar e agir de acordo com o Evangelho... 
Ser discípulo de Jesus Cristo não significa 
simplesmente fazer algumas práticas piedosas..., 
mas entender corretamente estas palavras de nosso 
Salvador: se alguém quiser vir após mim, renegue-se 
a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me 
(Lucas 9, 23) ... É a conformação de nossos 
pensamentos, de nossos julgamentos e de nossas 
ações com os pensamentos, os julgamentos e as 
ações de nosso Senhor. 
...Onde, entre nós, estão os autênticos pobres de 
espírito, os verdadeiros humildes de coração, os 
genuínos amantes da Cruz de Jesus Cristo? 
...O espírito e caráter próprios de nossa pequena 

A dinâmica da “visita” – ou, em 
termos bérullianos, “conversa” – 
também atravessa estes capítulos 
iniciais de ambos os Livros lucanos: 
um anjo visita (duas vezes), Maria 
visita Isabel, os vizinhos visitam Isa-
bel depois do nascimento de João, 
tanto Maria como Zacarias louvam 
a Deus por ter visitado Seu povo. A 
Anunciação e a Visitação caminham 
juntas, enquanto a vida de Cristo se 
encarna. 

Entretanto, em toda esta efusão 
de júbilo e de epifania há um agui-
lhão, fundamental para apreciar 
o lugar de Maria como modelo de 
discipulado e para aprofundar nos-
sa compreensão da presença e do 
amor de Deus. Encontra-se na pro-
fecia de Simeão (Lc 2, 35), em uma 
cláusula que a princípio parece um 
pouco parentética em relação a seu 
ponto principal: “E uma espada tres-
passará tua alma”. 

Em um primeiro nível, esta frase 
se apresenta simplesmente como 
um reconhecimento compassivo da 
angústia que deverá ser enfrentada 
por Maria que, como mãe, verá seu 
filho sofrer a traição e a execução. 
Mas há uma leitura mais profunda 
deste versículo, preocupada com o 
modo como Lucas apresenta o ideal 
do discipulado cristão, e Maria como 
seu protótipo. De maneira recorren-
te, Lucas volta ao núcleo do que 
significa ser discípulo: ser alguém 
atento à palavra de Deus, obediente 
a ela e agir de acordo com ela (cf. 
Lc 6, 47; 8, 21; 11, 28). A mãe de Je-
sus é retratada como alguém que é 
e age exatamente assim, vinculada 
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algum do medo das consequências 
da resistência. Mais uma vez, Lucas 
esclarece isto: tanto as respostas 
de Zacarias como de Maria derivam 
de um espaço do coração em que 
eles não têm medo (Lc 1, 12.30), 
pois a visita de Deus a seu povo visa 
libertá-lo do medo (Lc 1, 74). Jesus 
deixa-o com Sua paz, e com a cer-
teza de não ter motivos para temer, 
contanto que se alcance a fé (cf. Lc 
24, 36-49). Na Circular acima citada, 
Francisco menciona o “espírito de 
fé” como a essência do ser Marista. 

O caminho na fé implica o cres-
cimento na fé. Tradicionalmente, a 
sabedoria dos séculos delineou isto 
como um processo em três etapas, 
ou uma experiência tridimensional: 
purgativa, iluminadora e unitiva. Não 
obstante estes passos ou espaços 
se tenham diferenciado em nome e 
número, e embora o grau de cres-
cimento espiritual possa considerar-
-se um percurso matizado e centrí-
peto, e não já um processo vertical 
definitivo e linear, contudo a premis-
sa básica é a mesma: a vida espi-
ritual move-se e aprofunda-se, é 
um caminho rumo a uma crescente 
singeleza de coração. Em nossa lin-
guagem marista, talvez prefiramos 
denominá-la “simplicidade de cora-
ção”. Sem dúvida, o caminho exige 
a purificação, a disciplina e a deci-
são, mas de modo algum em senti-
do pelagiano. Maria não concebeu a 
vida de Cristo dentro de si mesma, 
através de seu próprio ser. A pers-

Congregação... nossa característica distintiva deve 
ser de humildade e simplicidade... a exemplo da 
Santíssima Virgem, nossa Mãe e nosso Modelo... 
Nada mais que uma fé viva nas palavras e no 
exemplo de Jesus Cristo... pode dissipar nossas 
ilusões de vanglória, evitar falsos cálculos de orgulho 
e mostrar-nos que a verdadeira glória... 
se encontra unicamente na humildade, 
simplicidade e modéstia. 22

Em Água da rocha encontra-se a 
expressão “viagem na fé” como títu-
lo do capítulo no texto que aborda a 
passagem da Anunciação. É a mes-
ma frase que Bérulle usava, referin-
do-se a algo importante: nossa ex-
periência a respeito “da presença e 
do amor de Deus” não deve ser uma 
experiência estática nem extática. É, 
ao contrário, uma viagem. Um cami-
nho de vida que inquieta, desarma 
e despoja. As condições da viagem 
nos exortam a deixar de lado tudo o 
que poderíamos ter imaginado para 
nós mesmos – desconcertando o 
coração dos soberbos, despedindo 
os ricos de mãos vazias (Lc 1, 51.53) 
– e a discernir outro caminho a se-
guir. É ser vulnerável, expondo o co-
ração para ser trespassado, pois há 
uma Palavra que procura construir 
sua morada em nosso coração. 

Trata-se de uma viagem que pre-
cisa também de discernimento. O 
discípulo não é um capacho. Na nar-
ração de Lucas sobre a Anunciação, 
Maria maravilha-se e questiona-se. 
Seu “fiat” só chega em seguida. Seu 
assentimento não nasce de modo 

22 Tirado da primeira parte da Circular. Circulaires, vol. 5, n. 1



maio2022

25Michael Green, fms 

mais seguro tudo a que o coração 
aspira. Pois o coração mais velho, o 
coração resiliente, o coração mais 
gentil estará mais pronto para abrir-
-se à paz do Senhor. No final, como 
aconteceu com Maria, talvez todo 
nosso caminho espiritual nos leve a 
sentir-nos literalmente em casa com 
as palavras de Gabriel que, em Lu-
cas, anunciava a presença de Deus 
encarnado: “Alegra-te... o Senhor 
está contigo!”. Segue-se uma con-
versa. 

pectiva geral é deixar-se marcar 
cada vez mais pela intimidade da 
união total com o Divino, que Maria 
entoa no Magnificat. 

Para cada um de nós, trata-se 
de uma viagem que não é nem uni-
forme, nem ininterrupta. O coração 
deve ser trespassado vezes sem 
conta. Através de tudo isto, espera-
-se que a “resistência paciente” de 
que fala Teresa de Ávila alcance 
gradualmente e de modo cada vez 
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AnTEs DA 
EspIRITuALIDADE 
MARIsTA:
O EspíRITO  
DO InsTITuTO

Quando o Instituto nasceu, a pa-
lavra “espiritualidade” não era usa-
da. Passou a ser na se-gunda me-
tade do século XX para definir sua 
identidade. Na origem e durante 
muito tempo a expressão “espíri-
to do Instituto” foi mais ou menos 
equivalente. O monograma marista 
“AM” acompanhado das três viole-
tas simbolizando humildade, simpli-
cidade e modéstia veio a ser, mais 
tarde, a expressão gráfica desse 
espírito1.

O estudo mais completo sobre o 
espírito do Instituto foi apresentado 
pelo Ir. Basílio Ru-eda, em 25 de de-
zembro de 1975. Na introdução, co-
locou uma definição a esse respeito: 

Quando falamos de espírito do Instituto, pensamos 
em humildade, simplicidade e mo-déstia. Pensamos 
também na devoção mariana e, finalmente, na 
caridade fraterna vivi-da com um estilo bastante 
especial: o espírito de família.

Sem dúvidas, mostrava-se pru-
dente: “Esta circular não pretende 
ser um verdadeiro es-tudo sobre o 
nosso espírito. Neste caso, deveria 
comportar uma parte histórica que 
não é da minha competência, po-
rém seria indispensável”.

É minha intenção esboçar o es-
tudo histórico que o Ir. Basílio dese-
java. Não é muito fácil de elaborar, 
pois os textos oficiais do Instituto 

1 A logomarca está no boletim dos juvenatos de 1894. A presença das três violetas 
nessa logomarca é, sem dúvi-da, recente.

ESPIRITUALIDADE 
MARISTA
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dariam ao espírito do Instituto uma 
fisinomia mais ascética e institucio-
nal do que espiritual, a ponto de, daí 
por diante, um Irmão regular ou que 
tinha o espírito do Instituto, seriam a 
mesma coisa.

Tentarei apresentar, na segun-
da parte, somente esboçada (ainda 
que acessível inteiramen-te na web 
Campagnat.org / Histoire mariste) - 
que, até a relativização da regra e a 
aparição do conceito de espirituali-
dade marista nos anos 1970, o pri-
mitivo ensinamento de Champagnat 
permaneceu na memória e foi ensi-
nado, sobretudo pelos Superiores 
Gerais.

1.  ELAbORAçãO DO 
cOncEITO DE EspíRITO  
DO InsTITuTO  
(1824-1852)

Champagnat reuniu os primeiros 
Irmãos sob o nome de Maria e é evi-
dente que desde a época de Lavalla 
o tema da humildade foi importan-
te, já que esta virtude era um tra-
ço essencial na formação de todo 
candidato à vida devota. Em Lavalla 
lê-se portanto Le mépris de soi-mê-
me (O menosprezo de si mesmo), 
de Franchi. Sem dúvidas, as máxi-
mas escritas na parede do ora-tório 
referiam-se à Imaculada Conceição 
de Maria, não a sua humildade. E as 

apenas usam a expressão “espírito 
do Instituto”. Por exemplo, nem as 
Regras Comuns (1852), nem a Vida 
de Champagnat (1856), apresen-
tam um capítulo sobre este tema2. 
O motivo é simples, como reconhe-
ce o Ir. Luís Maria na circular de 16 
de julho de 1861 (C. III, p. 45): “Este 
espírito marista do Pe. Champagnat 
[…] encon-tra-se ao longo de nos-
sas regras e em nossas Constitui-
ções […] É a alma e a vida de nos-
sas escolas […] é nosso ingrediente 
constitutivo, é a atmosfera na qual 
vivemos”. Porém essa re-dução do 
espírito do Instituto a um ambiente 
global não corresponde inteiramen-
te à realidade, pois os manuscritos 
dos Irmãos Francisco e João Batista 
contêm ensinamentos que remon-
tam ao Pe. Champagnat e que defi-
nem o espírito do Instituto baseado 
na humildade, a exemplo de Maria.

Num primeiro momento, tentarei 
esclarecer, na medida do possível, 
a origem e o conteú-do do conceito 
espírito do Instituto, antes do Capí-
tulo Geral de 1852-54 que estabe-
leceu uma doutrina oficial “definiti-
va” baseada nas Regras Comuns, 
logo enriquecidas pela Vida do Pe. 
Champagnat (1856) e pelos escri-
tos mais tardios do Ir. João Batis-
ta. Creio poder mostrar que o Pe. 
Champagnat esboçou os traços 
que definem o que hoje denomina-
mos espiritualidade maris-ta. Porém 
os redatores das Regras de 1852 

2 Os índices temáticos de “Avis, leçons, sentences”, das Circulares, antes de 1916, 
e das cartas do Pe. Champag-nat não contemplam o que se diz nessa introdução.
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A contribuição de 
“pensamentos de retiros5” 
do Ir. Francisco

Os cadernos do Ir. Francisco 
constituem a fonte mais precisa e 
mais antiga, em particular o caderno 
302, no qual, a partir de 1819, ano-
tou alguns “pensamentos” tomados 
por ocasião dos retiros ou por suas 
leituras. Em 1824 (p. 49) nos deixou 
uma espécie de síntese do espírito 
marista:

Nossa vocação é santa, sublime: é aquela de Jesus 
e dos seus apóstolos. Para corres-ponder a ela é 
preciso empregar fielmente todos os meios para 
cumprir devidamente suas obrigações.
1º meio: Grande união e caridade de uns com os 
outros: é a força;
2º Grande humildade, modéstia e 
simplicidade em tudo: é a característica6;
3º Grande discrição, circunspecção e prudência nas 
relações com o próximo;
4º Frequência aos sacramentos com as disposições 
requeridas;
5º Grande devoção à Santíssima Virgem. (M. 
Gardette, Superior do Grande Seminário).7

Sem dúvidas, é o resumo de 
uma série de ensinamentos sobre 
a vocação dos Irmãos: em primeiro 

quinze máximas destacadas pelo 
Pe. Champagnat, anteriores a 1822, 
conservadas de memória pelos Ir-
mãos (Vi-da de Champagnat, X, 
p. 107-109) giram em torno destes 
eixos: a piedade, a separação do 
mun-do, o amor a Jesus e a Maria e 
o zelo pelo catecismo. A humildade 
só é citada de passagem.

Entretanto, quando o Ir. Avit3 or-
denou a lista dos principais ensina-
mentos do Fundador até 1832, os 
Irmãos mais antigos recordavam 
oito. Em sexto lugar citam: “Sobre 
a humildade.” Dela se faz uma refe-
rência muito sucinta4: “para infundir 
o amor por esta virtude no coração 
de todos os Irmãos, o bom Padre 
colocou-lhes o nome de Pequenos 
Irmãos de Maria”.

É muito pouco, porém os Irmãos 
o mantiveram de tal modo que, se-
gundo Champagnat, existia uma es-
treita ligação entre a humildade e o 
nome do Instituto.

Encontraremos este traço em 
vários textos sobre o espírito do Ins-
tituto.

André Lanfrey, fms

3 Anais, T. 1, p. 108-115, § 177-197. As citações da Vida do Pe. Champagnat são 
da edição francesa.

4 Porém corresponde, sem dúvida, à lembrança que tinham dela os Irmãos mais 
antigos.

5 Por ocasião da informatização deste manuscrito, o redator anotou erroneamen-
te “pensamentos de retiros”.

6 A característica. Esta palavra será utilizada de novo no artigo 1 do capítulo sobre 
a humildade nas Regras Co-muns.

7 Este tipo de referência muito habitual no Ir. Francisco indica com frequência a 
fonte da palavra ou remete a uma fonte similar. É pouco provável que M. Gardette 
haja pronunciado ele próprio este ensinamento.
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ensinamentos. Por exemplo, o Ca-
pítulo 2, que trata da excelência da 
dedicação catequética dos Irmãos, 
afirma: “nada há de mais sublime e 
mais excelente […] O próprio Je-sus 
realizou e foi o primeiro que confiou 
em seus apóstolos” … Afirma sobre 
as qualidades do zelo que deve ser 
prudente, claro, amável, doce, sa-
crificado… No capítulo XV recorda 
que “o zelo deve ser humilde” para 
ser agradável a Deus e aos homens, 
mas também “a humildade nos é 
necessária para merecer a prote-
ção de Maria”. É inclusive indispen-
sável para “religiosos da Sociedade 
de Maria”.12

Dessas diferentes constatações 
deduzo que, segundo os Irmãos 
Francisco e João Batista, o Pe. 
Champagnat, em 1824, definiu de 
modo sistemático um espírito ba-
seado no zelo, na caridade fraterna 
e na humildade, percebida como 
virtude necessária ao apostolado e 
fundamento de uma sociedade filha 
de Maria.

Em outubro de 1826, depois da 
grande crise por causa da enfermi-
dade de Champagnat e o conflito 
com o Pe. Courveille, alguns Irmãos, 
entre eles o próprio Ir. Francisco13, 

lugar, sobre a finalidade de Institu-
to fundamentado no zelo por imitar 
Jesus e os após-tolos, os primeiros 
catequistas8. Logo, as qualidades 
que devem ter para ser fecundo, 
das quais a humildade é formulada 
já sob seu tríplice aspecto. Ainda 
que a dita virtude pareça mais ligada 
ao zelo do que à devoção a Maria.

Na Vida do Pe. Champagnat (1a 
parte, cap. XII, p. 133) o Ir. João Ba-
tista confirmou a existência desta 
série de ensinamentos durante a 
construção de l’Hermitage: “trans-
mitiu-lhes durante aquele verão, 
sólidas instruções sobre a vocação 
religiosa, sobre a finalidade do Insti-
-tuto e sobre o zelo na educação 
cristã das crianças,” Deu-lhes9 “um 
breve escrito” que resume seu en-
sinamento sobre aquilo que a Vida 
oferece “o substancial” (p. 134-135): 
vida sacramental e de oração; cari-
dade fraterna, além de uma dezena 
de artigos sobre o comportamento 
na relação com as crianças.

A primeira parte do tratado so-
bre a educação, escrito mais tar-
de pelo Ir. João Batista,10 intitulado: 
“Meios para fazer o bem entre as 
crianças” deve-se considerar como 
prolongamen-to11 desta série de 

8 Nos anais do Instituto, o Ir. Avit parece fazer alusão a este ensinamento sobre 
o zelo (1832, § 93).

9 Ou fez copiar.
10 Para preparar a redação do Guia das Escolas (1853).
11 O Ir. João Batista declara haver-se fundamentado nos ensinamentos de Cham-

pagnat, porém acrescenta numero-sas citações que tornam difícil a percepção do 
texto original.

12 Muitas outras fontes ligadas a estes textos poderiam ser acrescentadas: por 
exemplo Anais do Instituto, 1832 § 193, Vida, 2a parte, cap. XII “Sua humildade”.

13 Mas não o Ir. Luís, nem o Ir. João Batista. 
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Ó humildade! Virtude de Jesus e de Maria! 
Sede sempre minhas delícias! 
(S. Bernardo, S. Jure, Con. de J. C. L. 3, C. 22, 
P. II, T. 4, p. 362; Rodrigues, Perf. Crist. 2a parte, 
2o tratado).

E esta humildade está em re-
lação com a pureza e a Imaculada 
Conceição:

[147] “Tota pulchra es, amica mea, et macula non 
est in te. – És toda bela, amada mi-nha, e não 
há em ti nenhuma mancha. (Cân 1,15) 
Maria não teve mancha alguma. Sempre foi 
inteiramente bela, desde sua santa e imaculada 
conceição até sua santa e bem-aventurada morte; 
sempre inteiramente pura em sua alma e em seu 
corpo, em seus pensamentos, em suas palavras 
e em seus atos. Nunca se deixou levar 
a nenhuma imperfeição.”

séries de instruções 
conservadas pelos 
Irmãos Francisco e 
joão batista

Em um escrito anterior14 eu ti-
nha demonstrado que existia, nos 
manuscritos dos primeiros supe-
riores, numerosos ensinamentos 
que remontavam a Champagnat 
provinham de anotações tomadas 
durante suas instruções, recupera-
das e empregadas depois de sua 
morte.

Eis o extrato de um quadro sinó-
tico de uma série cujo principal com-
ponente15 é o espírito do Instituto.

emitiram os votos pela primeira 
vez. Em 1827, (Caderno 302 p. 146) 
evocando seu compromisso, ele 
mes-mo definiu o caráter próprio 
do Instituto como humilde por ser 
mariano, referindo-se a uma ins-
-trução (ou a uma série) que desta 
vez define os Pequenos Irmãos de 
Maria como Congregação religiosa. 
E parece bem que os manuscritos 
dos Irmãos Francisco e João Batis-
ta tenham conser-vado cópia des-
te importante ensinamento sobre o 
espírito do Instituto. 

« [146] 1. A humildade é a raiz, o fundamento, 
a mãe, a babá, a guardiã de todas as virtudes. 
Se separais a flor da raiz que a alimenta, murchará 
logo… Se retirais o fun-damento de um edifício, 
já não se sustentará. (Rodrigues, 2a parte, 
2o tratado).
2. A humildade engendra e conserva as virtudes. 
Se fôssemos tão humildes como Maria, 
chegaríamos a ser tão virtuosos como ela.  
3. Mesmo que façamos algumas boas obras, 
se não forem acompanhadas da humildade, 
não contam para nada.
4. O orgulho é o começo de todo pecado 
(Eclo 10).
5. Deus meu, não posso ser humilde, a menos 
que me concedais a humildade. Eu a peço.
6. Aprendei de mim que sou manso de coração. 
Sim, divino Mestre! A ele quero consagrar de 
verdade o resto de minha vida. 
Vós me chamastes a um Instituto cujo 
caráter próprio é a humildade e que leva 
o nome de Maria, vossa querida Mãe, 
tão pura, tão humilde. 

14 “Un chaînon manquant de la spiritualité mariste” Roma, 2000, caderno A4, 158 p.
15 Uma ligação que falta… capítulo XIII, p. 90. De fato, a série é muito mais extensa.
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Está aqui o começo da versão do 
Ir. Francisco: 

“I. É preciso distinguir o espírito geral do estado 
religioso e o espírito particular de cada ordem, disse 
S. Francisco de Sales […] Cada ordem religiosa 
tem, pois, seu espí-rito particular, que é como seu 
caráter próprio e sua marca distintiva. Os religiosos 
não chegam à perfeição mediante as mesmas 
práticas […]
“O espírito dos Pequenos Irmãos de Maria, seu caráter 
particular e distintivo, é um espírito de humildade 
e de simplicidade. Desse modo, nossa vida deve 
ser uma vida humilde, escondida, desconhecida do 
mundo. A humildade e a simplicidade devem ser 
sempre as virtudes principais, privilegiadas 
e características de cada um de nós. Só mediante 
estas virtudes poderemos adquirir a perfeição 
de nossa vida e buscar a glória de Deus. É o molde20 
que deve dar a forma, o espelho no qual vemos o 
espírito de nos-sa ordem e nossa linha de conduta.”

No meu parecer, o texto mais fiel 
aos ensinamentos primitivos sobre 
o espírito do Instituto é aquele con-
servado pelo Ir. Francisco no ma-
nuscrito 307, p. 147. “Característica, 
espírito da Sociedade dos Pequenos 
Irmãos de Maria” 19. Em todo o caso, 
as diferentes versões apre-sentam 
textos muito próximos, construídos 
segundo o mesmo plano:

1º) Cada ordem religiosa tem um 
espírito que lhe é próprio;

2º) O nome “Pequenos Irmãos de 
Maria” indica o espírito particular 
do nosso Instituto;

3º) Maria nos deu o exemplo de 
uma vida escondida; 

4º) As atitudes e as práticas humil-
des dos Pequenos Irmãos de 
Maria.

Ir. Francisco,  
caderno 307, p. 131-180

Ir. joão batista16.  
Escrito 3, p. 103-147.

Ir. joão batista.  
Escrito 4, p. 332-398.

Vocação Vocação Título 3: Vocação

Regras para conhecer 
sua vocação.

Meios para conservar 
sua vocação.

Meios para conservar 
sua vo-cação.

Espírito religioso17 Espírito religioso Título 4: Espírito religioso

Caráter e espírito da  
Sociedade dos Padres e 
Irmãos Maristas.

Espírito do Instituto. Título 5: Espírito do  
Instituto.

Mau espírito18 Sobre o mau espírito Título 6: Sobre o mau 
espírito.

  16 O Ir. João Batista oferece duas versões diferentes desta série, procedentes 
sem dúvida, de anotações de diferen-tes Irmãos. Talvez do Ir. Luís e dele mesmo.

 17 É o espírito dos religiosos em geral, aprecia sua vocação e o cuidado por cum-
prir as obrigações. Um parágrafo recorda sem dúvidas os maus religiosos.

 18 É o pior retrato do mau religioso “descontente de si mesmo e dos demais”.
 19 As duas versões, do Ir. João Batista, são mais completas, porém me parecem 

bastante reestruturadas. Quiçá mesclam várias instruções anteriores.
20 Alguns textos dizem “a característica”
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virtudes, sua santidade, suas qualidades, seu 
poder, a grandeza de seu filho e todos os favores 
que havia recebido de Deus. Deste modo, Maria 
apreciou, amou, buscou e pra-ticou a humildade. 
Sua vida deve ser o modelo para a nossa.

Maria, consciente de sua nulida-
de perante Deus, escolheu a vida 
desconhecida e oculta: estão aqui 
alguns temas apreciados na esco-
la de espiritualidade beruliana.23 As-
sim, pois, para Champagnat, a hu-
mildade marista não é uma simples 
virtude ascética, mas a adesão ao 
mistério divino, sabedoria oculta e 
participação na salvação. Logo se 
oferece uma longa lista de itens re-
-ferentes à humildade, à simplici-
dade e, de forma acessória, à mo-
déstia. É certo que parte deles é 
de construção posterior. Em todo o 
caso, encontramos esta lista tanto 
no Ir. João Batista como no Ir. Fran-
cisco. No quadro seguinte fazemos 
preferência aos primeiros, que nos 
parecem ser os mais primitivos, e 
resumem as características da hu-
mildade tal como foi concebida por 
Champagnat.

“Não esqueçamos nunca nosso nome de Pequenos 
Irmãos de Maria.21 Maria é nossa Mãe, nossa 
Superiora, nosso modelo. Somos chamados a 
honrar e a imitar a vida hu-milde, simples e pura da 
Santíssima Virgem e a fazer reviver suas virtudes 
em nosso comportamento: a humildade de Maria 
em seus pensamentos, suas palavras e suas 
ações, suas ocupações, suas dores, suas honras e 
seus privilégios.”

O Ir. Francisco remete à instru-
ção “Maria, modelo de humildade 
(308, p. 544)”22 que é ao mesmo 
tempo um relato breve da vida da 
Virgem e uma meditação sobre seu 
significado, especialmente nas pas-
sagens seguintes:

2º) Maria tinha uma opinião modesta de si mesma; 
somente contemplava seu vazio e se mantinha 
diante de Deus com humildade e profundo 
rebaixamento. 
10º) Maria mostrou tanta humildade em suas 
palavras e em suas ações; cobriu-se de tal modo 
com o véu da humildade que permaneceu sempre 
desconhecida para o mun-do, despercebida do 
mundo e considerada por todos como una mulher 
ignorante, como uma pessoa de pouco valor, inútil 
para o mundo, ocultando a todos os olhares suas 

Característica, espírito do Instituto (307 p. 147) (Ir. Francisco) 
Espírito do Instituto (E3 p. 123-130; E4 p. 349…) (Ir. João Batista)

1. Humildade e simplicidade, virtudes queridas dos primeiros Irmãos Maristas.  
Devem se des-tacar em sua pessoa…

2. Ter uma predileção especial pela vida oculta… 

3. Considerar a humildade como virtude principal. Trabalhar para adquirila.

21 O nome habitual é “Irmãos de Maria”. A palavra “pequeno” foi acrescentada ao 
prospecto em 1824. 

22 O Ir. João Batista desenvolve esta vida exemplar de Maria na mesma instrução.
23 Com frequência é denominada indevidamente “Escola francesa”. Em sua circu-

lar de 1975 o Ir. Basílio fez alusão a esta espiritualidade.
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Em primeiro lugar, é uma atitude 
interior (virtude querida…); um esti-
lo de vida (desconhecido e oculto; 
fazer o bem sem ruído). Porém es-
ta versão geral da humildade e da 
simplici-dade deve encarnarse em 
um contexto apostólico comunitário 
e limitado: a escola, as relações en-
tre Irmãos e com a sociedade, sem 
esquecer as tradicionais práticas 
monásticas.

Alguns itens mais tardios, 
menos coerentes 
e com tom diferente

Os seguintes itens fundamen-
tam-se no tema da luta contra o 
mau espírito baseada no or-gulho, 
condenado com palavras muito 
duras. Começa a unir a modéstia 
à humildade e à simpli-cidade. Os 
Irmãos Francisco e João Batista 
apresentam textos mais ou menos 
idênticos dos que oferecemos. A 
numeração apresenta variações.

4. Fazer o bem sem barulho.

5. Dedicar-se às ciências humanas e ao ensino civil só para agradar a Deus.

6. Comportar-se entre os Irmãos e com os leigos com humildade e simplicidade.

7. Ter uma predileção especial pelas penitências públicas, aviso de faltas… 

8. Chegar a ser como criança (citação evangélica que serve de conclusão na ver-
são primitiva. Este item só se encontra no Ir. Francisco).

Ir. Francisco Ir. joão batista

8, 10. Os Irmãos não podem salvar as almas sem humildade, 
simpli-cidade e modéstia.

9. Idem

9. Felicidade e êxito dependem de sua humildade. 10. Idem

11. Humildade e simplicidade são virtudes indispensáveis. Os 
que não as têm são membros mortos.

11. Idem

12, 13,14. Os de espírito orgulhoso não foram feitos para o 
Instituto.

12. Idem

15. Cada um deve persuadir-se de ser o último. 13. Idem

16. Considerar o orgulho como o grande inimigo. 14. Idem

Essa instrução funciona, pois, como 
uma síntese do ideal apresentado 
pelo Fundador e sem dúvida, com-
pletado por seus sucessores ime-
diatos. Servirá para a redação de 
alguns textos oficiais da Congrega-
ção, sobretudo para as Regras Co-
muns que, como vamos ver, estarão 
longe de respeitar a unidade.

A regra de 1852: 
uma fragmentação 
da doutrina do espírito 
do Instituto

As Regras Comuns não conser-
varam o conceito de espírito do Ins-
tituto, porém aprovei-taram o ensi-
namento primitivo no Capítulo: “Da 
devoção a Maria” (1a parte, cap. 
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apreciarão a amável virtude e tomarão todos os 
meios para conservá-la. Com ela, se distanciarão 
até da sombra do pecado; e esvaziando seu 
coração de todo afeto às cria-turas, só amarão a 
Jesus e dedicarão todas as suas forças e toda sua 
vida em fazê-lo amar.

Quanto à humildade, quase todos 
os artigos do Capítulo V da segunda 
parte das Regras Comuns, sobre 
este tema, inspiram-se nos ensina-
mentos referidos ao espírito do Insti-
tuto. O artigo 1º é significativo:

VI) especialmente no artigo 8, que 
apresenta este espírito de Maria, 
uma definição próxima a das ori-
gens mesmo com alguma deforma-
ção: sua humildade é menos uma 
criatura perante o Criador do que o 
amor a Cristo encarnado.

As virtudes de Maria. Se esforçarão mais para 
imitar: sua humildade, sua pureza, seu terno amor 
por Jesus. Como ela, terão uma predileção especial 
pela vida humilde e oculta, pelas ocupações mais 
ordinárias e mais depreciadas. Como ela, os Irmãos 

Regras Comuns, cap. V 
“Da humildade”

Características e espírito 
da Sociedade dos Peque-
nos Irmãos de Maria (Ir. 
Francis-co)

Espírito do Instituto (Ir. 
João Batista)

A humildade, a simplicida-
de e a modéstia devem 
ser a característica própria 
deste Instituto; os Irmãos 
terão uma predileção es-
pecial por estas virtudes 
e agirão de tal modo que 
todas suas ações e tudo o 
que lhes pertence te-nha 
este selo.

1°) A humildade e a sim-
pli-cidade devem ser as 
virtudes queridas dos Pe-
quemos Ir-mãos de Maria, 
e se destaquem em suas 
pessoas, em suas pala-
vras, em suas ações e em 
tudo o que lhes pertence 
 
2°) Que devem ter uma 
pre-dileção especial pela 
vida oculta… ;

1º) A humildade e a simpli-
cidade devem ser as virtu-
des queridas dos Irmãos 
de Maria, que devem des-
tacar em suas pessoas, 
suas palavras, suas ações 
e em todo o que lhes per-
tence.

2°) Os Irmãos devem ter 
uma predileção especial 
pela vida oculta…

 

Neste capítulo a humildade está 
desconectada do exemplo de Ma-
ria. A expressão: “vir-tude querida” 
julgada, sem dúvida, demasiado 
familiar, não foi conservada. A mo-
déstia está tão pouco integrada à 
humildade e à simplicidade que se 
beneficia de um capítulo à parte 
(2ª parte, cap. IX). Por outra, só é 
concebida como a arte de “confor-
mar com decência o exterior do ho-
-mem” a fim de edificar o próximo. 
Em resumo é a cortesia dos religio-
sos entre eles e em relação com os 

leigos. No fundo, está mais referida 
ao zelo do que à humildade propria-
mente dita e a Maria.

A Vida do pe. champagnat: 
uma síntese pouco 
convincente das tradições 
sobre a humildade

Na segunda parte da Vida, o ca-
pítulo VII trata da devoção mariana 
do Fundador, e o ca-pítulo XII de sua 
humildade. O Ir. João Batista ratifi-
cou a separação entre os dois te-
mas, a de-voção a Maria, figurando 
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-se, meditar nos males que o orgu-
lho causa, ter carinho em relação à 
obedi-ência e a caridade, conservar 
a modéstia sempre e em toda par-
te (p. 411-413). Sua síntese entre a 
tradição ascética e o espírito do Ins-
tituto, sobre a humildade é decep-
cionante. Tal evolução não tem por 
que surpreender: a regra e a biogra-
fia do Fundador concebido como o 
arquétipo daque-la, apenas poderia 
atenuar a noção do espírito do Ins-
tituto. Porém, o Manual de piedade 
conser-vou algo dela.

O Manual de piedade 
(1855), testemunho 
tardio do espírito 
do Instituto

Esse catecismo para uso dos 
noviços, impresso em 1855, refle-
te com frequência a espiritualidade 
marista antiga detrás de uma apa-
rência banal. É o caso do capítulo III 
da segunda parte que nos diz que 
a devoção dos Irmãos a Maria deve 
ser “mais especial e mais perfeita” 
e consiste “em quatro práticas prin-
cipais: adquirir o espírito de Maria”; 
“Um espírito de humildade, de sim-
plicidade e de modéstia; um gran-
de amor à vida oculta, um grande 
distanciamento do mundo e uma 
radical aversão a suas vaidades e 
a seus prazeres” … A humildade é 
tratada um pouco mais adiante, no 
capítulo IX, “Do espírito de família”, 
cuja primeira seção se inspira nas 
instru-ções: “Espírito religioso” (p. 
143) e “Característica, o espírito da 
Sociedade dos Pequenos Ir-mãos 
de Maria” do caderno de notas n. 
307 do Ir. Francisco que já recorda-
mos anteriormente.

nos eixos principais da espiritualida-
de com o espírito de fé (cap. II), a 
confiança em Deus (cap. III), o espí-
rito de oração (cap. IV e V), o amor 
a Jesus (cap. VI). A humildade sim-
plesmente forma parte das virtudes, 
depois da obediência, da pobreza, 
do distan-ciamento dos pais e da 
mortificação. Deste modo, a ordem 
dos capítulos deixa de lado o con-
cei-to de espírito do Instituto em be-
nefício de uma concepção ascética 
da humildade e de uma con-cepção 
mais devocional que espiritual em 
sua relação com Maria.

Sem dúvida, os conteúdos dos 
capítulos corrigem em parte esta 
ruptura. Assim, no capí-tulo da de-
voção mariana, o Ir. João Batista re-
corda a necessidade de imitar Ma-
ria: “sua humilda-de, sua modéstia, 
sua pureza e seu amor a Jesus” a 
ponto “de que tudo em seus atos e 
em sua pessoa recorde Maria, faça 
reviver o espírito e as virtudes de 
Maria”. Porém a parte mais evi-den-
te do capítulo está consagrada ao 
zelo em fomentar o amor a Maria, 
com atos em sua honra. Já não é 
o espírito do Instituto, mas uma de-
voção bastante precisa: Maria asse-
gura a salvação aos que lhe forem 
consagrados.

No capítulo sobre a humildade, 
o Ir. João Batista retoma de pas-
sagem o conteúdo da ins-trução 
“Espírito do Instituto” sobre o que 
significa a expressão “Pequenos 
Irmãos de Maria” que é “o selo”, 
“o molde”, “o espelho” do espírito 
Marista. Porém, insiste no aspecto 
ascético: é necessário conhecer-
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na conhecida fórmula: humildade, 
simplicidade e modéstia, que pode 
ser lida com lentes realmente espiri-
tuais para não dizer místicas; porém 
também de maneira mais claramen-
te ascética ou devocional.

A equipe de superiores que pre-
parou a redação das Regras Co-
muns do Instituto fez uma escolha 
ascética, que a biografia de Cham-
pagnat ratificou. Sem ter negado, 
o conceito de espírito do Instituto, 
perdeu seu sentido preciso para 
converter-se em uma sensibilida-
de presente em todos os textos e 
mentalidades. Depois, se situará na 
periferia de uma identidade marista 
funda-mentada na Regra. Nestas 
condições fica difícil conceber o es-
pírito do Instituto como equivalen-te 
ao conceito de espiritualidade.

Sem dúvidas, na instrução sobre 
o espírito do Instituto, Champagnat 
havia definido para os Irmãos anti-
gos as bases de uma verdadeira 
espiritualidade: não somente “uma 
maneira de ser, um ar de família, uma 
atmosfera que criava entre homens 
um parentesco de alma”, como dis-
se o Ir. Basílio, mas “a sistematiza-
ção de nosso espírito” conformado 
“em certo corpo de doutrina” que 
pode ser explicitado, inclusive ensi-
nado24. Porém a assimilação de tal 
doutrina foi problemá-tica por vários 
motivos: a dificuldade para muitos 
Irmãos de compreendê-la em pro-
fundidade; logo a morte prematura 

– Qual é o espírito do Instituto dos Pequenos 
Irmãos de Maria?

– É um espírito de humildade, de simplicidade  
e de modéstia.

– De onde procede esse espírito? 
– Da santíssima Virgem, pois a escolhemos 

especialmente por nossa Mãe, e como le-vamos 
seu nome é justo que adquiramos seu espírito, 
que imitemos suas virtudes e si-gamos para 
Deus e para fazer o bem, a via que ela seguiu.

Uma segunda seção do capítulo 
trata do “que o espírito de humilda-
de exige dos Irmãos” detalhado em 
seis pontos, dos quais os primeiros 
são fundamentais: fazer o bem sem 
ruído; vi-ver desconhecido e esque-
cido do mundo; ensinar com humil-
dade e modéstia.

conclusão
A origem do conceito espírito do 

Instituto é antiga: provavelmente de 
1824. Sem dúvida, está relacionada 
a três acontecimentos: o prospec-
to, que emprega pela primeira vez o 
nome “Pe-quenos Irmãos de Maria”; 
a construção de l’Hermitage; os en-
sinamentos que deram lugar a um 
“breve escrito”. Em 1826, a organi-
zação como Congregação religiosa 
exigiu definir um espírito próprio en-
tre as ordens religiosas. Porém esse 
espírito, que liga conjuntamente Ma-
ria, a humildade e ao zelo, está con-
traposto pela tradição ascética que 
considera a humildade como uma 
vir-tude em si mesma, sem vínculo 
explícito com Maria. As duas tradi-
ções confluem de modo ambíguo 

24 Extratos da circular do Ir. Basílio, de 25/12/1975 sobre o espírito do Instituto.
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o Ir. Luís Maria re-tomou o plano 
da instrução primitiva sobre o espí-
rito do Instituto: “A finalidade geral 
de todos os grupos religiosos [é] 
a união com Deus pela caridade e 
pela prática dos conselhos evan-
gélicos. […] (Mat., XIX, 17, 21) […]. 
Porém, além dessa finalidade geral, 
que é a mesma para todos os Re-
ligiosos, cada Congregação possui 
seu espírito próprio, […] Para 
nós, Pequenos Irmãos de Maria, […] 
é o espírito de Maria, a prática da 
humildade, da modéstia e das virtu-
des de Maria que é nosso meio es-
pecial de perfeição e de santidade. 
É preciso que a devoção a Ma-ria, o 
espírito de Maria, seja em todas as 
partes e sempre o caráter distintivo 
de nossa Congrega-ção e de cada 
um de seus membros, a marca pela 
qual seremos reconhecidos”.

Do mesmo modo, a circular de 
16/7/1868, sobre o espírito de humil-
dade, comenta a pa-lavra “peque-
no”, inspirando-se na instrução pri-
mitiva sobre o espírito do Instituto. 
Desenvolve seis aplicações desta 
pequenez:

1. Pequenos diante de Deus, a 
exemplo de Nosso Senhor […] 
(Hb 5, 7.) […] 

5. Pequenos, inclusive, diante das 
crianças.

6. Pequenos diante de nós mes-
mos (Lc 18,14.)

Finalmente: 

“Se Maria é a mais elevada de todas as criaturas 
puras, no céu, é porque ela foi aos seus olhos, a 
mais humilde, a menor de todas sobre a terra. Na 

de um Fundador que apenas deixou 
ensinamentos escritos, nem, com 
maior razão, uma regra; por fim, o 
espaço prolongado entre sua mor-
te e a redação de uma Regra (1840 
a 1852) para um grupo humano em 
plena explosão demográfica que 
passou de uns 300 a mais ou menos 
2.000 Irmãos. Porém, o conceito de 
“espírito do Instituto” fundamentado 
na tríade Maria, humildade e zelo, 
não estava esquecido, como vamos 
ver a seguir.

2. OLhAR sObRE uM 
sécuLO DE EspíRITO 
DO InsTITuTO 
(Extratos  
de um artigo de 
champagnat.org/ 
história marista)

A partir dos anos 1852-1856, 
como se considerava que a regra 
continha todo o espírito do Instituto, 
um Irmão, mediante sua observân-
cia escrupulosa, demonstrava que 
possuía o espí-rito do Instituto; e o 
voto de estabilidade era o reconhe-
cimento público desta fidelidade. 
Este predomínio da regra não im-
pedia remeter-se a uma concepção 
de espírito do Instituto anterior à 
regra, muito próxima ao que deno-
minamos hoje uma espiritualidade. 
Uma pesquisa nas circulares dos 
Superiores aponta indícios bastante 
numerosos. Vou aqui apresentar os 
mais caracterís-ticos.

Assim, na circular sobre a devo-
ção mariana, de 16 de julho de 1861, 
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verdade, eu vos digo que se não vos tornardes 
semelhantes às crianças, não entrareis no reino 
dos céus.”

Diferente do Ir. Théophane que 
ofereceu poucas circulares doutri-
nais, o Ir. Stratonique deixou uma 
obra bastante extensa, ainda que 
contemple o espírito do Instituto de 
modo bastante pessoal. Diz na cir-
cular de 6 de junho de 1908:

Devemos pretender sair dos retiros completamente 
renovados no espírito primitivo de nosso Instituto, 
no verdadeiro espírito do nosso Venerável 
Fundador, o espírito marista que inculcou em seus 
primeiros Irmãos […] É este espírito o que é 
preciso opor ao do mundo que se perde 
por causa de seu espírito de orgulho, de ostentação, 
de duplicidade.

Para ele, não é a humildade o 
centro do espírito marista, mas a 
abnegação. Pensa inclusi-ve num 
livro que poderia intitular-se: “A prá-
tica da abnegação no Instituto dos 
Pequenos Ir-mãos de Maria, durante 
o primeiro século de sua existência.”

Como o Ir. Théophane, o Ir. Dió-
genes apenas tratou o tema do es-
pírito do Instituto, po-rém a circular 
de 24 de maio de 1926 alude ao es-
pírito do Pe. Champagnat e consi-
dera l’Hermitage como o lugar onde 
se encoraja seu espírito: 

Respira-se como uma atmosfera de santidade. 
[…] Cada vez que me é concedido pisar este 
solo bendito, […] meu coração transborda 
numa oração ardente para obter de Deus, por 
intercessão de Maria, Rainha de l’Hermitage, que 
o espírito de nosso Vene-rável Padre penetre cada 
vez mais em todos os nossos religiosos e que 

sua proteção nos ampare nesta época bastante 
perigosa e difícil que atravessamos.

Apenas terminada a segunda 
guerra, o Ir. Marie-Odulphe, vigário 
geral, publicou em 24 de maio de 
1945 a circular intitulada “Restaurar 
todo o espírito do Venerável Fun-
dador mediante o culto da Regra”. 
Apesar deste título preocupado pelo 
regresso à ordem, o espírito do Ins-
tituto está definido de modo rele-
vante e original:

O Padre Colin e seu amigo, o Padre Champagnat, 
queriam dar, indubitavelmente, à Sociedade 
de Maria, o mesmo espírito de Maria. Porém, a 
Santíssima Virgem viveu maravilhosamente uma 
vida que uma frase de S. Paulo expressa com 
surpreendente precisão: “Vida escondida em Deus 
com Cristo Jesus.” (Cl 3,3.) E os dois veneráveis 
Fundadores, compreendendo que o espírito 
marista consiste na vida interior ocultando-se em 
Deus, com Cristo, dedicaram-se a trazer a seus 
filhos espirituais um ideal onde a humildade, a 
renúncia de si mesmo, a união com Deus, o amor 
a Jesus e o zelo das almas são como as virtudes 
fundamentais.

Em 8/12/1952, o Ir. Leônidas in-
sistiu também na necessidade de 
regressar ao espírito primitivo numa 
circular intitulada “Somos religiosos, 
Pequenos Irmãos de Maria” mani-
festa-mente inspirada na circular 
primitiva sobre o espírito do Instituto:

Deste modo o Venerável Pe. Champagnat indicou 
aos seus filhos a via da humildade, da simplicidade 
e da modéstia, propondo-nos a imitação da 
Santíssima Virgem, a mais perfeita cópia de Nosso 
Senhor, e querendo que nossas comunidades 
reproduzam, da melhor maneira possível, a vida da 
Santa Família em Nazaré.
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Cita de novo o nome de Peque-
nos Irmãos de Maria, que “respira 
este espírito”. Final-mente, refere-
-se a Maria como modelo: 

Nossa Mãe do céu mostrou-se tão humilde 
em tudo que nós não poderíamos chamar-nos 
legitimamente seus filhos se não combatêssemos 
o orgulho, a presunção, a vaida-de; se não 
soubermos reconhecer nossa ignorância, nossa 
fragilidade e nossas faltas para atribuir somente à 
infinita bondade de Deus o que em nós tem algo 
de valor.

Depois do Ir. Charles Raphaël o 
conceito de espiritualidade marista 
se impõe, sinal de um modo novo 
de considerar a identidade marista, 
especialmente por um regresso às 
origens já muito presente no Capí-
tulo de 1967-68, que será teorizado 
pela circular de 1º de julho de 1971 
na qual o Ir. Basílio, por ocasião da 
Conferência Geral, entregou uma 

“Meditação em voz alta de um Su-
perior Geral”: 

Hoje, pouco depois do encerramento do Concílio, 
[…] assistimos uma transformação da vida 
religiosa, não no essencial, mas no acidental; não 
em seu aspecto evangélico, mas eu seu aspecto 
cultural. Assistimos ao despojamento de suas 
formas precedentes e a sua nova “formulação”. 
[…] Como dizia Yves Congar: “É necessário ajudar 
a au-rora nascer”.

conclusão
Se está claro que, durante mais 

de um século (1852-1965), a regra foi 
a principal refe-rência da identidade 
marista, com o risco de suscitar um 
formalismo mais do que um espírito, 
as definições apresentadas acima 
mostram que, para muitos Irmãos, o 
“espírito do Instituto” tinha um sen-
tido equivalente ao que atualmente 
damos o nome de “espiritualidade”.
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ESPIRITUALIDAD 
MARISTA

A MODésTIA 
cOMO VIRTuDE, 
sEGunDO 
O IR. FRAncIscO

Na recopilação de escritos do Ir. 
Francisco encontra-se o Caderno 
313 1 que trata com certa amplitu-
de da modéstia, que é uma das ca-
racterísticas do Instituto. Com esta 
breve incursão em seu conteúdo, 
pretendo dar a conhecer a contri-
buição que o Ir. Francisco fez ao pa-
trimônio espiritual do Instituto, com 
o pensamento que aparece nas pá-
ginas deste caderno.

O Ir. Paul Sester na apresentação 
do Caderno 313 1 afirma que não se 
pode atribuir esse texto ao Ir. Fran-
cisco sem reservas. Entra aqui uma 
temática de pesquisa que já foi fei-
ta pelo Ir. André Lanfrey no trabalho 
Um ‘chanon manquant’ da espiri-
tualidade marista. Os manuscritos 
de instrução dos Irmãos Francisco 
e João Batista. Roma 2000. Nesse 

trabalho, comple-mentado por ou-
tros dos quais faz citação no Avant-
-propos, afirma que existe um perí-
odo obscu-ro compreendido entre 
os escritos do Pe. Champagnat, 
que terminam em 1840, e o período 
de 1852-1856, durante o qual foram 
publicados os livros fundamentais 
da Congregação.1 Passo por alto 
sobre estas pesquisas anunciadas 
pela referência do Ir. Paul Sester 
na apresentação do Caderno do Ir. 
Francisco sobre a autoria dos diver-
sos textos2 que se incluem nos es-
critos dedicados às Regras usuais 
e de modéstia e vou diretamente à 
análise da estrutura e conteúdo dos 
textos.

Creio que contorno essa dificul-
dade com a certeza de que o tema 
da modéstia estava presente entre 

1 Un ‘chanon manquant’ de la spiritualité marista. Les manuscrits d’instrution des 
Fréres François et Jean-Baptiste. Roma 2000, 2.

2 Em duas ocasiões o Ir. Francisco nos alude, no Caderno 313 1, a uma fonte onde 
buscou suas ideias quando escreveu: “A polidez, diz o autor do ‘Manual do homem 
de bem’, é a arte de colocar em ação os modos exteri-ores…” e a outra quando 
escreve: “A vida civil é um comércio de benefícios mútuos, diz o autor do ‘Manual do 
homem de bem’”. Na realidade esse Caderno se inspira e copia muitas vezes o livro 
de J. B. de La Salle: ‘Les régles de la bienséance et de la civilité chrétienne’ mudando 
a palavra ‘civilité’ por ‘modestie’.
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os Irmãos como parte das instru-
ções que recebiam apoiando-se no 
que disse o Ir. Avit em seus Anais 
do Instituto.

Em 1838 escreveu: 

O Ir. Luís era bibliotecário e mestre de cerimônias. 
Além disso, dava instruções de urbanidade.3

No ano de 1840:

Aos domingos, antes da missa principal, 
o Ir. Luís ensaiava com os que atuariam 
nas cerimônias da capela. Havia também 
uma aula de urbanidade, dada com frequência 
pelo Ir. João Batista, durante o dia, 
e uma instrução antes do jantar.4

E em 1835, data anterior às cita-
das acima, põe na boca do Funda-
dor as seguintes palavras: 

O Irmão pode ser bom religioso com 
um caráter difícil, com defeitos que fazem sofrer 
seus coirmãos e danificam a união fraterna. 
Deus nos deixa esses defeitos para exercitar 
nossa paciência e a caridade aos coirmãos. Para 
obter a perfeita união na comunidade, cada 
membro deve esforçar-se em praticar 
a indulgência, a dissimulação caritativa, 
a compaixão, a santa alegria, a presença 
de espírito, a solicitude para com os Irmãos, a 
afabilidade, a urbanidade, a honradez, 
a condescendência, a abnegação para o bem 
comum e a paciência.5

1.  EsTRuTuRA E 
cOnTEúDOs  
DO cADERnO 313 1

O Caderno 313 1 tem doze ca-
pítulos cuja data de composição 
está indicada no próprio texto: 
l´Hermitage 1838. A elaboração 
deste texto foi feita num momento 
importante em que se começava 
a elaborar o pensamento oficial do 
Instituto que se concretizou na con-
hecida Regra do Fundador e Regra 
de 1854, elaborada pelo II Capítulo 
Geral. O título do caderno inclui dois 
termos distintos, pois recolheu, de 
um lado, regras de comportamen-
to em conformidade com os usos e 
costumes da sociedade (cortesia), 
e por outro, a modéstia. A primeira 
impressão que salta à vista do leitor 
é que para falar destes dois temas o 
Ir. Francisco usa um vocabulário va-
riado tanto para referir-se ao com-
portamento virtuoso ou cívico como 
para seu contrário. Aparecem os 
termos como: cortesia, urbanidade, 
delicadeza, deferência, distinção, 
doçura, polidez, fineza, afabilidade, 
obséquio, favor, civismo, os quais 
se manifestam em expressões co-
mo: por favor, permita-me, com sua 
permissão, por cortesia, por genti-
leza. E também os opostos: gros-
sura, arrogância, aspereza, brutali-
dade, incorreção, indelicadeza, má 

3 Avit, Anais do Instituto 1838 [387].
4 Avit, Anais do Instituto 1840 [698].
5 Avit, Anais do Instituto 1835 [79].
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educação, rudeza, bestialida-de, 
desatenção, desconsideração. A 
abundância de vocabulário insinua 
que causa certa dificuldade para 
determinar o que se entende por 
modéstia, a qual se reflete na es-
truturação que dá aos capítulos de 
seu escrito.

A sequência dos capítulos em 
que se divide sua pequena obra 
começa com una aproximação 
socioantropológica analisando em 
primeiro lugar a cortesia (capítulo 
primeiro) e em continuação o ci-
vismo (capítulo terceiro) os quais 
são convenções sociais para viver 
em harmonia com os demais. No 
primeiro capítulo escreve o Ir. Fran-
cisco:

Vivemos uns para os outros de tal modo 
que estamos destinados a ter obrigações para 
com os demais […]. 
O gênero humano não é chamado assim 
porque está destinado a anunciar aos que 
o compõe a obrigação de serem atentos, 
delicados e corteses […]. 
Ignorar esta obrigação é imperdoável.
O capítulo pretende descrever as excelências 
da cortesia e da modéstia, as quais têm 
algo que impacta e causa admiração. 

E acrescenta: 

a maior parte das pessoas se lamenta tanto ou 
mais dos homens desagradáveis e não cordiais 
do que dos malvados.

E conclui:

Nada é tão odioso como um homem 
sem educação.

Ambos os capítulos recolhem 
um bom número de exemplos to-
mados fundamentalmente da vida 
de personagens ilustres e distintas 
da história (abade Blanchard, Mon-
taigne, Carlos IX, abade Gauthier, 
rainha Maria Teresa, General Las-
sy, conde de Aubigné, Henrique IV, 
Felipe II, Alexandre Farnesio, duque 
de Parma), deixando a impressão 
de que a cortesia somente foi as-
-sunto de cortesãos entre os quais 
tem que buscar os modelos de 
comportamento em contraposi-ção 
aos plebeus, aos rudes ou aos ig-
norantes aos que se lhes aplicariam 
os termos pejorativos.

No capítulo segundo, que ser-
ve como união dos conceitos pro-
postos no primeiro e no ter-ceiro 
capítulo, diz-se que a cortesia e a 
modéstia são recomendadas pelos 
santos afirmando que a maior parte 
das regras de bom comportamento 
e de modéstia que devemos obser-
var nos foram dadas pelo Espírito 
Santo. E conclui com S. Boaven-
tura que sem elas falta algo para a 
perfeição da virtude. Os exemplos 
citados neste capítulo são de Je-
sus, S. Gregório de Nissa, S. Jure, 
Santa Doroteia, Companhia de Je-
sus, Santo Hilário, bispo de Arles, S. 
Francisco de Assis e S. Boaventu-
ra. Aqui também o bom comporta-
mento em sociedade se apresenta 
com modelos inacessíveis, dignos 
do maior elogio e admiração.

No terceiro capítulo distingue 
dois tipos de cortesia: uma virtuosa 
que nasce da religião e da moral, 
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que podemos chamar a cortesia 
do coração; a outra, que é estéril, 
superficial, nasce do amor-próprio, 
da vaidade, do próprio interesse e 
podemos chamar a cortesia vazia 
ou de pura aparência. O restante, 
os capítulos 5 a 12, estão dedica-
dos ao exercício prático da modés-
tia na vida cotidiana e constituem 
um autêntico elenco6 de recomen-
dações e aplicações práticas de 
cortesia, civismo e boa educação, 
uma espécie de manual de cortesia 
e de bons modos.

Analisemos em detalhes os três 
primeiros capítulos nos quais tenta 
fundamentar a modés-tia como vir-
tude.

2. DE OnDE suRGE  
A nEcEssIDADE  
DA cORTEsIA?

A reflexão do Ir. Francisco inicia 
com a cortesia da que se diz que 
sempre foi vista como uma qualida-
de necessária ao homem bem-edu-
cado. No primeiro capítulo argumen-
ta que a cor-tesia, os bons modos, a 
boa educação são necessários por-
que contribuem para a paz social. E 
imediatamente muda de vocabulário 

e em vez de cortesia usa o termo 
civismo. Estamos obriga-dos a ser-
mos indulgentes, doces, educados. 
A este fato se chama civismo.

O civismo é uma ciência que en-
sina a colocar em seu verdadeiro lu-
gar o que temos que fazer ou dizer 
[…], é a arte de conciliar, com ele-
gância, o que devemos aos demais 
e o que deve-mos a nós mesmos.

O contrário do civismo é a gros-
seria, a má educação.

Porém, deve-se assinalar que a 
cortesia é apenas uma recomenda-
ção do civismo que tende a agradar 
o amor-próprio dos demais. For-
mamos uma boa opinião de quem 
tem maneiras cuidadosas e uma lin-
guagem educada; é por essas ma-
neiras, por essa linguagem que se 
aprecia e se julga se o indivíduo tem 
uma boa educação, se ele merece 
confiança ou, pelo contrário, a indi-
ferença.

A verdadeira cortesia consiste, sobretudo, em 
testemunhar aos demais a consideração, o afeto 
e a estima, a atenção, o fato de dar finalmente 
satisfação ao amor-próprio dos demais […]. É a 
arte de agir externamente de forma espontânea e 
agradável […], de dar satisfação às pessoas com 
as quais temos está obrigação de tratar.

6 Capítulo 5. Modéstia e postura do corpo.
Capítulo 6. Modéstia dos olhos.
Capítulo 7. Modéstia do rosto e da cabeça.
Capítulo 8. Da modéstia dos braços e pernas.
Capítulo 9. Da modéstia ao levantar-se e deitar-se.
Capítulo 10. Conclusões sobre o que se disse sobre a modéstia exterior.
Capítulo 11. Do asseio. 
Capítulo 12. Dos alimentos.



maio2022

45Antonio Martínez Estaún, fms

3. A cORTEsIA,  
uM VALOR AMbíGuO

Se a cortesia é um valor, que 
sem dúvida é, é um valor ambíguo, 
pois pode encobrir tanto o melhor 
como o pior e, portanto, é suspeita.

Perante a cortesia, o que em pri-
meiro de tudo se deve fazer é não 
se deixar enganar. A cor-tesia não 
é uma virtude e não pode fazer às 
vezes de que não seja nada. Por 
que dizer que, talvez, ela é a origem 
das demais? Vejamos o que suce-
de na realidade. O recém-nascido é 
uma criança, não tem nem pode ter 
moral. O primeiro que descobre, e 
rápido, são as proibições: “não faça 
isso: é sujo, é feio, é mau”. Ou en-
tão: “é perigoso”. A criatura deve 
distinguir o que é mau (erro) e o que 
faz mal (perigoso). O erro é o mal 
propriamente humano, o mal que 
não faz mal (pelo menos para quem 
o realiza). É o mal sem perigo ime-
diato ou intrínseco. Então, por que 
proibi-lo? Simplesmente porque é 
sujo, feio, mau… Para a criança o 
fato precede a norma. Tem diante 
de si o que é permitido e o que é 
proibido, o que se faz e o que não 
se faz. O que é bom ou mau e isso 
estabelece uma regra que prece-
de o julgamento e o fundamenta. 
Porém, a regra está desprovida de 
qualquer fundamento que não seja 
a convenção social. A justificação 
vem do uso e do respeito aos usos 
estabelecidos. Dela nascem as nor-
mas da cortesia. Para uma criança 
todas essas proibições se apresen-
tam da mesma maneira, sem distin-
ção alguma. A distinção entre o que 

é ético ou estético virá mais tarde 
de forma progressiva. Portanto, a 
cortesia é anteri-or à moral, ou me-
lhor, a moral, no início, é somente 
cortesia.

O Ir. Francisco termina o capítu-
lo terceiro sobre a ambiguidade da 
cortesia e conclui que

há duas classes de cortesia: uma que é virtuosa 
e nasce da religião e da moral e que po-demos 
dizer que é a cortesia do coração; e outra estéril 
e superficial que nasce do amor-próprio, da 
vaidade, do interesse e que podemos chamar de 
pura aparência. Esta última, por menor que possa 
ser seu mérito, não deixa de prestar um grande 
serviço aos ho-mens porque é una garantia contra 
o flagelo da falta de civismo, odiosa qualidade que 
nos faz duros, bruscos, grosseiros, mal-educados, 
enganosos, selvagens, insuportáveis. Ao contrário, 
a cortesia de pura aparência tem um mérito, 
uma vantagem reconhecida, ao contrário de um 
comportamento degradante e corrompido pelos 
artifícios da lisonja, tanto do amor-próprio como 
por vil interesse. De fato, muitas vezes é pura 
manifestação exterior de sentimentos que não 
existem no interior. Talvez nunca se teve ideias 
tão falsas da cortesia como as que se têm hoje. À 
luz da doçura, a bela ingenuidade, a linguagem do 
coração foi substituída pela afetação das maneiras 
e as desculpas frívolas por meio das quais os 
homens parecem que pretendem enganar-se 
mutuamente. Sua cortesia varia segundo as 
circunstâncias.

Para eliminar esta ambiguidade 
deve-se exercitar o discernimento, 
e para isso, deve-se possuir, como 
algo imprescindível, alguns princí-
pios que permitam ver com rapidez 
o que con-vém, segundo as cir-
cunstâncias nas quais nos encon-
tramos.
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4. cORTEsIA EDucADA

A cortesia não consiste unica-
mente desse comércio de civismo 
e de cumprimento que os usos e 
costumes estabeleceram, que se 
diz sem sentimento e se recebe 
sem agradecimento, mas em dar 
satisfação às pessoas com as quais 
somos obrigados a tratar. O homem 
educado estuda como satisfazer a 
todos e para ter êxito não prefere a 
si mesmo, mas concede aos outros 
o pri-meiro lugar em sua estima. A 
palavra honestidade que expressa 
desde sempre o que é justo, bom, 
respeitoso, virtuoso, emprega-se 
igualmente hoje para designar uma 
pessoa cortês, cívica, educada.

O Ir. Francisco deu nova pers-
pectiva ao seu arrazoado ao supe-
rar o comportamento do homem 
cortês ao adotar o de homem ho-
nesto. E conclui: 

Tenhamos, pois, essa cortesia que anuncia o 
homem honesto e cristão porque se pode ter por 
ele só espírito de complacência, de humanidade, 
e, assim mesmo, com mais se-gurança, por ele, 
esta caridade, esta amenidade, esta afabilidade 
plena de atenção, de complacência e de um olhar 
que desperta a doçura da sociedade e que a 
faz mil vezes mais amável do que essa turba de 
gente tão afetuosa, tão maneirada, tão cortês, 
porém tão falsa, da qual o mundo está cheio 
[…]. A verdadeira cortesia consiste, sobretudo, 
em ser complacente, bom, afável e utilizar bons 
procedimentos com todos. Não parece, pois, 
suficiente parecer honrado às pessoas com as 
quais uma pessoa se encontra. Além dis-so, é 
preciso comprometê-las a prestar um serviço 
sempre que a ocasião se apresentar […]. O 
primeiro dever da vida civil é cuidar dos demais 

e fazer-lhes o bem; os que vi-vem para si caem 
no menosprezo; pelo contrário, ao pensar no 
bem-estar dos outros, a pessoa se assegura a 
si própria, atrai as demais pessoas, faz amigos e 
algumas vezes até benfeitores.

5. A cORTEsIA FunDIDA 
cOM A VIRTuDE

A partir desses antecedentes, o 
Irmão Francisco aprofunda e funda-
menta seu pensamento ao afirmar 
que

não há o que temer da cortesia que 
se inspira e se sustenta em sentimentos 
cristãos e religiosos […] 
porque parte de um coração benfeitor, amigo 
dos homens, inclinado a sa-tisfazer-lhes, isto é, 
com um fundamento seguro e sólido, 
é uma cortesia sincera, com-prometida, generosa, 
constante e por assim dizer tão verdadeira, 
tão imutável como o próprio Deus, a quem o 
cristão cortês se propõe a servir obrigando-se 
perante os ho-mens.

E adere à cortesia que anuncia 
o homem honesto, cristão. Em con-
tinuação busca, em primeiro lugar, 
fundamentos ascéticos:

A cortesia, assim como a virtude, se opõe 
frequentemente às nossas inclinações, detém 
nossas realizações, faz-nos sacrificar nossos 
gostos, vigia sobre nossos atos, põe limites 
às nossas conversações; porém se nisso 
o homem educado se aproxima do homem vir-
tuoso fica muito abaixo de outros comportamentos. 
O homem virtuoso, guiado pela sa-bedoria, 
vigia atentamente a si mesmo, examina 
sua conduta e reprova seus erros, defeitos 
e irregularidades. Conhece suas carências 
e por isso se mostra modesto.
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Passa depois a fundamentar a mo-
déstia do homem virtuoso na caridade:

Sua delicadeza o conduz a desculpar os outros, 
inclusive a encontrar algo meritório a favorecer-
lhes, a servir-lhes em qualquer circunstância 
em que se encontrem, tanto em público como 
em particular, em momentos de êxito como de 
fracasso, no essencial como na mediocridade; com 
maior razão nunca fará algo que possa desmerecer 
ninguém. Tal é o homem sábio e cortês; não 
magoa ninguém, porém não se surpreende de que 
outros o magoem; sofre as descortesias, porém 
nunca se chateia, não responde senão com grande 
cortesia com o que se vinga nobremente.

A modéstia também adquire 
qualidade quando está acompa-
nhada pela humildade.

O civismo cristão é esse ar caritativo e honesto 
que provém da humildade e se funda-menta na 
caridade […]. Nada há tão insuportável como 
o orgulho e a vaidade que pro-cedem do amor-
próprio; pelo contrário, nada há tão agradável, 
tão impactante e que ganhe melhor o coração 
como a afabilidade e a submissão, esses 
sentimentos e essas demonstrações humildes e 
caritativas de boa vontade.

Porém adverte que

para ser verdadeiramente educado não basta ser 
virtuoso; é necessário acrescentar o discernimento 
do que é honesto e do que não é, do que convém 
ou não, pois se um ho-mem é virtuoso, mas ao 
mesmo tempo é estúpido ou pretende ser especial, 
nunca será considerado nem modesto nem cortês.

Como contraposição à atitude vir-
tuosa da modéstia, descreve os anti-
valores que o homem encarna, aque-
le que não pratica a modéstia como 
virtude: 

Não acontece o mesmo com quem pratica uma 
cortesia que nasce da vaidade, não da virtude: 
é presunçoso, vão, interesseiro, não atua senão 
premeditadamente e não assu-mirá obrigações 
senão por egoísmo, não amará ninguém. Em suas 
manifestações de amizade mais animadas, em 
suas atenções mais refinadas, em suas maneiras 
de apre-sentar-se, não oferecerá senão uma 
simulação de cortesia como ator vulgar que exerce 
o papel de herói. Não terá senão aparências 
enganosas e se lhe poderá aplicar o que Je-sus 
dizia aos escribas e fariseus: “sepulcros caiados”. 
Esta não é a cortesia que devem praticar os 
religiosos nem a que ensinarão a seus alunos. 
Os princípios religiosos e mo-rais dos que estão 
penetrados e que querem ensinar seus alunos, 
inspirar-lhes-ão uma cortesia mais perfeita, isto é, 
aquela que deriva naturalmente tanto das virtudes 
cristãs como da caridade ou da humildade, quanto 
pelas virtudes morais como a modéstia ou a 
delicadeza.

6. O quE é A MODésTIA 
pARA O IR. FRAncIscO?

Em todo o Caderno 313 1 não en-
contramos nenhum parágrafo dedi-
cado a definir a modéstia; o con-
ceito se encontra ao longo de suas 
páginas. Como conclusão de tudo 
o que disse-mos, vamos a tratar de 
ver as ideias que se aproximam de 
una definição para determinar do 
me-lhor modo possível o que o Ir. 
Francisco entendia por modéstia.

Podemos observar que o pensa-
mento do Ir. Francisco se fixa na va-
lorização da modéstia, que por sua 
vez admite uma gradualidade, mes-
mo que a maior parte das considera-
ções aluda à modéstia mais por seus 
efeitos do que por sua essência.
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Nos degraus mais baixos coloca 
os elementos que facilitam um pri-
meiro diagnóstico. To-mando uma 
metáfora de S. Francisco de Sales, 
raciocina da seguinte maneira:

Assim como pela aparência de nosso rosto 
se julga a saúde do interior de nosso corpo, 
da mesma forma, pela bondade de nosso 
comportamento e pela modéstia de nosso exterior 
se julga a santidade de nosso interior e os que 
nos veem ficam edificados ou escan-dalizados 
segundo nosso comportamento esteja bem ou mal.

Dos primeiros sinais externos, 
que são indícios da saúde espiritu-
al de um homem humil-de, transita 
para formas ou manifestações des-
te valor na conduta humana apoian-
do-se numa incursão pela etimolo-
gia da palavra modéstia.

A verdadeira cortesia consiste em uma modéstia 
universal que regula e acompanha nos-sas 
palavras, ações, olhares, gestos, posturas, passos 
e todo o nosso exterior de manei-ra que em tudo 
isso não haja nada que possa ferir alguém. 
A modéstia juntamente com a elegância no 
portar-se compõe todos os movimentos de nosso 
corpo, o dispõe com sime-tria, na mais bela ordem, 
segundo os ditames da razão […]. 
Esta forma que a modéstia produz consiste 
em certa justeza e elegância no portar-se, tanto 
da pessoa que atua co-mo da pessoa com quem 
se trata. Por isso se chama modéstia, quer dizer, 
modo que se dá aos movimentos.

Em busca da raiz da conduta vir-
tuosa de quem pratica a modéstia faz 
uma incursão pelos valores ascéticos 
por meio dos quais se descobrem 
as próprias carências e coloca Deus 
como referência, em cuja presença 
nossos atos sempre estão.

O homem virtuoso, guiado pela sabedoria, mantém 
o olhar atento sobre si mesmo, exa-mina sua 
conduta, condena seus erros, seus defeitos, seus 
equívocos; está consciente do que lhe falta e por 
isso atua continuamente com modéstia […]. A 
verdadeira modéstia é a que está fundamentada 
sobre a virtude e nasce da modéstia interior […]. 
Esta modés-tia não deve desmentir-se nunca, 
nem de dia, nem de noite, em nenhum lugar, 
nem pe-rante alguém, tanto diante de pessoas 
mais familiares ou de baixa condição, perante 
pessoas estranhas ou superiores na hierarquia, 
nem quando se está só, nem quando se está em 
companhia de outros, porque Deus está em toda 
parte e merece respeito absolu-to […] não se 
permitindo jamais, em particular, o que nunca se 
permitiria fazer diante dos demais. Dessa maneira 
se adquire o hábito da modéstia.

No alto da escala de valoração 
da modéstia, para considerá-la 
como um comportamento virtuoso, 
coloca uma atitude guiada pela ca-
ridade.

Ser humilde, ser modesto é preferir a satisfação 
e a comodidade dos demais acima de tudo, 
acima de si, até manifestar horror por aquilo que 
possa ofender ou molestar al-guém. Porém esses 
sentimentos vêm da caridade que nos leva a 
considerar os outros como se fossem nós mesmos. 
Como consequência, segue que o civismo de 
um cristão é esse aroma caritativo e honesto 
que exala humildade e está fundamentado 
sobre a caridade cristã.

E anota alguns efeitos da quali-
dade dessa modéstia:

A elegância da postura conduz a escusar os 
outros, inclusive a encontrar mérito, favorecendo-
lhes e servindo-lhes em todas as circunstâncias em 
que os encontrem, tanto em público como 
em particular, no êxito como no fracasso, 



maio2022

49Antonio Martínez Estaún, fms

na excelência como na medio-cridade. Este é 
o homem sábio e cortês; não prejudica ninguém, 
não se surpreende de que outros o prejudiquem; 
sente as descortesias, porém não se ofende nunca.
Com um pouco de cuidado e vigilância essas regras 
se tornarão familiares e sua prática nos colocará 
em situação de aparecer em público com aquele ar 
de honestidade e de modéstia que procedem de 
um homem educado e de um coração reto, 
tal como deve ser o de um religioso.

cOncLusãO

A partir destes princípios ele fun-
damenta os sete capítulos finais do 
Caderno 313 1 com normas práticas 
de boa educação cujos conteúdos 
passaram a ser parte da Regra de 

1852 como orientações para a vida 
dos Irmãos educadores, muitos de-
les procedentes de ambientes ru-
rais. Ao mesmo tempo, o que é uma 
conduta exemplar em sociedade 
adquire a dimensão de virtude para 
o educador cristão ao ser guiado 
pela caridade. Esses mesmos con-
teúdos são transmitidos aos Irmãos 
educadores como conteúdos edu-
cativos que se devem transmitir nas 
escolas e aos que cuidam dos filhos 
dos camponeses. Desta maneira, 
algumas regras de boa educação, 
elabo-radas por S. João Batista de 
La Salle para os alunos das escolas 
das cidades, passaram a ser conte-
údo educativo e formativo nas es-
colas do interior.
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DEVOçãO A MARIA. 
FunDAMEnTOs 
TEOLóGIcOs  
pARA Os MARIsTAs 
DE chAMpAGnAT*

“Deixo vocês nos Sagrados Co-
rações de Jesus e de Maria. São lu-
gares tão gostosos! Tenho a honra 
de ser o pai afetuoso em Jesus e 
Maria”. Assim o Padre Champagnat 
conclui a sua carta ao Irmão Bar-
thélemy, em janeiro de 1831. Toda 
a vida e missão do nosso fundador 
estão fundadas na centralidade de 
Jesus Cristo e no amor a Maria, a 
ponto de constituírem uma unidade 
inseparável. Irmãos, leigos e leigas, 
os maristas de Champagnat herda-
ram de Marcelino a devoção a Ma-
ria, como Boa Mãe, ou mãe bondo-
sa. Como viver tal devoção nos dias 
de hoje, respeitando a centralidade 
de Jesus e a dimensão trinitária do 
culto cristão? Quais os fundamen-
tos teológicos para o culto a Maria? 
A devoção mariana necessita re-
novação? Em caso positivo, quais 
seriam os critérios para realizá-la? 
Como cultivar uma devoção equili-
brada à Boa Mãe, evitando os exa-
geros? Essas questões orientarão 
nossa reflexão neste artigo.

1.  O cuLTO A DEus. 
LITuRGIA E DEVOçãO

O culto cristão, no seu sentido 
pleno, reúne três dimensões cons-
titutivas: ético-existencial, mística e 
ritual. A primeira dimensão significa 
que o culto verdadeiro consiste no 
serviço a Deus na vida, através do 
amor solidário, da prática do bem 
e da luta pela justiça. Esta dimen-
são ética constitui um dos diferen-
ciais do cristianismo, não somen-
te como uma religião, e sim como 
um caminho de vida, uma estrutura 
dinâmica de valores que impacta 
positivamente nas relações inter-
pessoais e sociais. Os profetas da 
bíblia insistem que o culto a Deus 
exige a honestidade e a solidarie-
dade. Citemos, a título de exem-
plo o capítulo 1 de Isaías. Ali se diz 
que Javé Deus rejeita os sacrifí-
cios cultuais, se os homens estão 
com as mãos sujas de sangue por 
praticarem a injustiça e oprimirem 
os pobres. Em Is 58,6-7 o profeta 
anuncia qual o jejum e a penitência 

ESPIRITUALIDADE 
MARISTA

*Esse artigo é um resumo e adaptação do texto do Ir. Afonso Murad: “A devo-
ção a Maria: uma ancoragem possível”.  Capítulo do livro “Aparecida - 300 anos de 
fé e devoção”. Editora Santuário, 2019.
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O desafio perene para qualquer 
pessoa, comunidade ou Igreja que 
presta um culto “em espírito e ver-
dade” a Deus (Jo 4,23), é manter 
o frágil equilíbrio entre tais dimen-
sões. E não existe uma fórmula ide-
al ou proporção definida para cada 
uma delas. Por isso, dizemos que 
há vários equilíbrios possíveis. De-
terminado segmento ou época en-
fatiza mais uma dimensão do que 
outra. E nesta tensão constante e 
produtiva se configuram diferentes 
formas de cultuar a Deus.

No âmbito católico, o culto en-
quanto expressão externa e ritual, 
se manifesta ao menos em três for-
mas: práticas individuais, devoção 
e liturgia. No primeiro caso, cada 
fiel expressa sua relação com Deus 
conforme lhe dita o coração. Pode 
orar no silêncio do quarto, dançan-
do, com as mãos levantadas, cami-
nhando, recitando Salmos e cânti-
cos, criando e recitando fórmulas... 
Já a devoção consiste em expres-
sões cultuais oferecidas livremen-
te aos fiéis, que são elaboradas e 
transmitidas por leigos(as), movi-
mentos, institutos religiosos, padres 
e dioceses. Em princípio, qualquer 
cristão pode criar uma expressão 
devocional e convidar outros para 
utilizá-la, desde que essa esteja em 
sintonia com o Evangelho e a Tradi-
ção eclesial. Nenhuma prática devo-
cional, mesmo se recomendada por 
movimentos religiosos ou pela auto-
ridade eclesiástica, é obrigatória. Do 
contrário, deixaria de ser devoção. 

Por fim, a liturgia compreende o 
culto oficial da Igreja, com normas 

que agradam a Deus: repartir o pão 
com quem precisa, livrar da escra-
vidão os oprimidos, e outros gestos 
libertadores. O culto interior brota 
do coração sintonizado com Deus, 
na existência cotidiana. 

A segunda dimensão, a místi-
ca, quer dizer que o culto explicita 
a espiritualidade, uma determinada 
experiência de Deus, que articula 
presença e linguagem. Presença, 
porque Deus é o totalmente Ou-
tro, que oferece seu amor e toma a 
iniciativa para um diálogo salvífico. 
Gratuitamente, vem ao encontro do 
Ser Humano. E este, ao aceitar a 
proposta divina, expressa-a numa 
linguagem também amorosa e re-
lacional. Torna compreensível, sem 
esgotar, o mistério inabarcável do 
Transcendente. Louva, agradece, 
reverencia, professa, anuncia, tes-
temunha aos outros.

Por fim, o culto se manifesta em 
ritos - palavras e gestos simbólicos 
- fortemente marcados pela cultura 
de onde nascem e se desenvolvem.

Cultuar a Deus, de forma inte-
gral, significa viver simultaneamen-
te essas dimensões: procurar fazer 
a vontade do Senhor com atitudes, 
gestos e valores (ética), cultivar a 
intimidade com ele (espiritualidade) 
e expressá-la de forma pessoal e 
comunitária (rito). Na mesma pro-
porção, o núcleo da devoção cristã 
reside na entrega a Deus, no devo-
tamento e no compromisso com a 
causa de Jesus, que vêm acompa-
nhados de disposições interiores e 
de práticas religiosas externas.
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e certa padronização. Classica-
mente, se diz que liturgia consti-
tui o culto público que o Redentor 
presta ao Pai e que a Igreja presta 
por Cristo a Ele. A liturgia significa 
e opera mediante sinais visíveis o 
culto de Deus e a santificação do 
ser humano. É simultaneamente a 
meta para a qual se encaminha a 
ação da Igreja e a fonte de onde 
promana toda a sua força (Cons-
tituição Sacrossantum Concilium 
10). Neste documento do Vaticano 
II, seguindo longa tradição, a Igre-
ja católica considera a liturgia, so-
bretudo a celebração da Eucaris-
tia, como mais importante do que a 
devoção. Mas relembra que a vida 
espiritual não se esgota na liturgia, 
pois essa implica a oração pessoal 
(SC 12). E recomenda vivamente as 
práticas de piedade do povo cris-
tão, desde que estejam de acordo 
com as normas e procedimentos 
da Igreja (SC 13). Na liturgia ca-
tólica, reformada após o Concílio 
Vaticano II, Maria é colocada em 
íntima relação com o mistério de 
Cristo e da Igreja. No correr do ano 
litúrgico, incluem-se três tipos de 
celebrações marianas, por ordem 
de importância: as solenidades, as 
festas e as memórias. A nossa fes-
ta patronal coincide com a soleni-
dade da Assunção.

O termo “devoção” comporta 
vários sentidos (MORETTI, 1987). 
Etimologicamente, “devotare” sig-
nifica servir com fidelidade, respei-
to e dedicação a alguém. Embora 
pouco frequente, se diz na nossa 
língua que alguém é devotado a de-

terminada causa. Assim, em senti-
do lato, “devoção” significa uma 
atitude de vida numa pessoa que, 
com fervor, presteza e constân-
cia, oferece a Deus o seu serviço, 
de várias formas (VALABEK, 2003). 
Nessa primeira acepção, todo cris-
tão seria em potencial um devoto, 
enquanto se dedica a seguir a Je-
sus e conformar sua vida à vontade 
de Deus.

O adjetivo “devoto” sinaliza uma 
postura de reverência ao sagrado. 
Atribui-se tal qualidade a uma pes-
soa piedosa, respeitosa diante do 
Divino. O substantivo “devoto” é si-
nônimo de pessoa que cultiva uma 
singular relação com algum santo/a 
ou com uma das tantas “Nossas 
Senhoras”. Assim se diz: “sou de-
voto de Nossa Senhora de Lour-
des”, “sou devoto de São Judas”... 
Também se atribui àqueles que, em 
sinal de devoção, peregrinam para 
os santuários.

No campo católico, compreen-
de-se como devoção, em sentido 
estrito, uma forma específica de 
vivenciar o culto cristão, que se di-
ferencia da liturgia. Neste sentido, 
o termo reporta às práticas devo-
cionais. Não tanto à atitude interior, 
mas sobretudo às expressões ex-
ternas. No âmbito mariano há inú-
meras práticas devocionais, como 
o rosário, as novenas, a consa-
gração a Maria, as procissões, as 
ladainhas. Elas são devoções (no 
plural), que devem transparecer a 
atitude de devotamento, de entre-
ga a Deus pelas mãos de Maria.
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2. FunDAMEnTO 
TEOLóGIcO  
DO cuLTO A MARIA

Por que católicos e ortodoxos 
rezam a Maria? Não seria suficien-
te a oração dirigida a Jesus, nosso 
mestre e Senhor?

O Concílio Vaticano II, no capí-
tulo 8 da Constituição Dogmática 
Lumen Gentium aborda a questão: 
Se Jesus é o único mediador entre 
Deus e a humanidade, como com-
preender então a intercessão de 
Maria?  Coerente com os dados bí-
blicos, o documento conciliar con-
firma que Cristo é o único mediador 
(1 Tim 2,5). Mas essa única media-
ção de Cristo não acontece de for-
ma exclusiva ou excludente, pois os 
santos são cooperadores de Jesus.

Segundo os padres conciliares, 
nenhuma criatura pode ser coloca-
da no mesmo plano do Verbo en-
carnado e redentor. A missão ma-
terna de Maria não diminui a me-
diação única de Cristo, mas mostra 
a sua potência. Não se origina de 
uma necessidade interna, mas do 
dom de Deus. Não impede, mas fa-
vorece a união dos fiéis com Cristo 
(LG 60). 

O sacerdócio de Cristo é parti-
cipado de vários modos pelo povo 
de Deus, e a bondade divina é di-
fundida nas criaturas.Então, a única 
mediação do Redentor suscita nas 
criaturas uma variada cooperação, 
que participa de uma única fonte 
(LG 62). O concílio reconhece a le-
gitimidade de recorrer à interces-

são de Maria, como cooperação 
na única mediação de Cristo. E não 
utiliza a expressão “medianeira”, 
até então marcada por acento ma-
ximalista.

Segundo o concílio, a coopera-
ção de Maria não se situa no mes-
mo plano da missão redentora de 
Jesus. Coloca-se em função dessa 
missão e dela depende incondicio-
nalmente. O culto a Maria é singu-
lar, diferindo e se orientando para o 
culto à Trindade (LG 66).  O culto a 
Maria é muito bom, quando realiza-
do de maneira lúcida e equilibrada. 
Recomenda-se o culto a Maria, evi-
tando tantos os exageros quanto a 
demasiada estreiteza de espírito. A 
verdadeira devoção a Maria “não 
consiste num estéril e transitório 
afeto, nem numa vã credulidade, 
mas no reconhecimento da figura 
da Virgem Maria e no seguimento 
de suas virtudes” (LG 67). 

Portanto, justifica-se o culto a 
Maria, no horizonte do seguimento 
de Jesus e da Comunhão dos San-
tos. Maria colabora de forma es-
pecial na única mediação de Cris-
to, que é inclusiva. O concílio afir-
ma que Maria é membro, símbolo 
e mãe da Igreja, por causa de sua 
relação ímpar com Jesus. Porque 
mãe, companheira e serva do Se-
nhor, torna-se para nós mãe, na 
ordem da graça (LG 61). Devido à 
sua maternidade, à união de missão 
com Cristo e às suas singulares gra-
ças e funções, ela está também in-
timamente relacionada com a Igreja 
(LG 63). Como Maria, a Igreja é mãe 
e virgem: gera novos filhos pelo ba-
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tismo, guarda a Palavra, vive na fé, 
esperança e caridade (LG 64). 

Esta chave da relacionalidade 
com Cristo e a Igreja é fundamental 
para justificar o culto a Maria, por 
meio da liturgia e da devoção. Em 
primeiro plano está Jesus, a causa 
do Reino de Deus, e a comunidade 
dos seus seguidores. Conforme o 
texto conciliar, Maria é simultane-
amente mãe, discípula e compa-
nheira de Jesus (LG 61). Com ele 
convive, ensina e aprende. O título 
“companheira” é original, pois indi-
ca que Maria permanece junto com 
Jesus e seus seguidores, e não so-
bre eles ou independente deles. 

Então, a Maria nos dirigimos e 
nela nos inspiramos, sem concor-
rência com Jesus, nosso mestre, 
Senhor e salvador. Neste lugar es-
pecial na comunhão dos Santos, o 
mais perto de Jesus e mais próxi-
mo a nós (LG 54), Maria nos acom-
panha e intercede pelos cristãos e 
cristãs.

3. DEVOçãO, sIM. 
DEVOcIOnIsMO, nãO!

Nas orações, os católicos po-
dem rezar diretamente a Deus, ou 
a algum santo/a, e especialmente 
a Maria. Dirigem a eles a súplica, o 
pedido de intercessão, o agradeci-
mento. Na liturgia, a oração se di-
rige explicitamente à Trindade: ao 
Pai, pelo Filho, no Espírito. Ao san-
to se faz referência de suas virtu-
des e se invoca, na mesma prece à 

Trindade, a pertinência da interces-
são. Não se considera correto pedir 
perdão aos Santos. E muito menos 
manifestar-lhes qualquer forma de 
adoração. Pois isso compete so-
mente a Deus. No horizonte devo-
cional da população, que escapa 
do controle do clero e da teologia, 
as coisas estão misturadas e se 
confundem facilmente. Vejamos um 
exemplo.

No canto “Nossa Senhora”, do 
brasileiro Roberto Carlos, eviden-
cia-se como a linguagem devocio-
nal rompe os limites do dogmatica-
mente correto. Ele atribui a Maria 
uma função salvífica, que na reali-
dade compete somente a Jesus, 
nosso salvador:

Grande é a procissão a pedir
A misericórdia, o perdão
A cura do corpo e pra alma a salvação.
Pobres pecadores oh mãe, 
tão necessitados de vós
Santa Mãe de Deus tem piedade de nós 

Como analisar esse fato? Uma 
corrente teológica sustenta que a 
linguagem devocional, por se situ-
ar no campo do afeto e do símbo-
lo, tende aos exageros. Mas isso é 
compreensível e aceitável, dentro 
dos limites da sã doutrina da Igreja. 
Acontece algo semelhante conos-
co, quando nos expressamos de 
forma hiperbólica em relação à nos-
sa mãe biológica. Quem não exalta 
a mãe, a quem ama com ternura fi-
lial? A lógica do amor, com sua ma-
nifestação correspondente, rompe 
as amarras da linguagem formal e 
racional. 
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A tal visão se contrapõe uma 
outra que afirma: qualquer forma 
de amor pode se degenerar. Por 
exemplo, um amor possessivo na 
relação entre mãe e filho/a gera de-
pendência e idealização funesta da 
figura feminina. Há risco de acon-
tecer algo semelhante na relação 
devocional com a “Mãe do Céu”. 
A teologia feminista mostrou como 
uma figura idealizada de Maria es-
tá associada, em muitos casos, a 
posturas patriarcais, de discrimina-
ção em relação às mulheres. Maria 
seria a Santa. E as outras mulheres, 
as “filhas de Eva”.

A Igreja considera a devoção aos 
Santos e a Maria como algo salutar. 
Já o devocionismo consiste numa 
forma deficiente de viver a pieda-
de. Ele se caracteriza pela valoriza-
ção extrema de práticas piedosas, 
associadas às orações vocais. Do 
ponto de vista teológico, seu limi-
te reside na pouca centralidade da 
pessoa de Jesus. Multiplicam-se 
as orações a Maria e aos demais 
santos, atribuindo-lhes uma eficá-
cia igual ou maior do que aquela 
dirigida a Cristo. Do ponto de vista 
pastoral, seu ponto fraco está na 
distância em relação à Sagrada Es-
critura e na “redução terapêutica”. 
Ou seja: a fé se presta sobretudo 
para resolver os problemas pesso-
ais, e se subestima o apelo cristão 
para viver a caridade e a solidarie-
dade. Nutre-se uma espiritualidade 
individualista, que ignora o com-
ponente comunitário da fé cristã. 
Mesmo que as manifestações de-
vocionistas arrebanhem milhares 
de pessoas em grandes concen-

trações, o discurso está focado no 
“eu” e não em “nós” (comunidade). 
Portanto, três limites graves: perda 
de foco no centro da nossa fé (Je-
sus), distância em relação à Bíblia e 
individualismo.

4. O REsGATE pOsITIVO  
DA “pIEDADE pOpuLAR”

Os termos “devoção popular” e 
“piedade popular” são correlatos. 
Alguns utilizam-nos como sinôni-
mos. Outros afirmam que “piedade” 
denota a interioridade, a intenção 
do coração, ou mesmo uma postu-
ra espiritual. Enquanto que “devo-
ção” se refere às práticas de pie-
dade, moldadas em gestos e pala-
vras configuradas como ritos.  No 
entanto, deve-se usar a expressão 
“devoção popular” com certo cui-
dado. Pois atualmente as práticas 
devocionais católicas cada vez me-
nos se originam do povo, em lento 
processo cultural, como acontecia 
no passado. Ao contrário. Elas são 
criadas e fomentadas rapidamen-
te por diferentes agentes eclesiais, 
tais como: padres midiáticos, no-
vas comunidades, movimentos, 
institutos religiosos, presbíteros e 
leigos(as) de paróquias e dioceses. 
Algumas carecem de raiz histórica 
e teológica. Foram “inventadas”, 
transplantadas de outros contextos 
de forma acrítica ou implementadas 
em vista do sucesso dos seus pro-
motores. 

O Papa Francisco, na exorta-
ção Apostólica Evangelii Gaudium 
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(Alegria do Evangelho) defende o 
resgate da piedade popular como 
um precioso caminho de evangeli-
zação. Esclarece que ela deve ser 
purificada, pois é dinâmica e está 
mesclada com seu contexto.  É im-
prescindível interpretar a piedade 
popular com o olhar amoroso do 
Bom Pastor, acolhendo-a afetiva 
e efetivamente. Somente assim se 
aprecia a vida teologal presente ne-
la, especialmente nos pobres (EG 
125). E o próprio Francisco teste-
munha tal olhar, a partir de recor-
dações de sua prática pastoral jun-
to aos setores populares.

“Penso na fé firme das mães ao pé da cama do 
filho doente, que se agarram a um terço ainda 
que não saibam elencar os artigos do Credo; ou 
na carga imensa de esperança contida numa vela 
que se acende, numa casa humilde, para pedir 
ajuda a Maria, ou nos olhares de profundo amor a 
Cristo crucificado. Quem ama o povo fiel de Deus, 
não pode ver estas ações unicamente como uma 
busca natural da divindade; são a manifestação de 
uma vida teologal animada pela ação do Espírito 
Santo, que foi derramado em nossos corações (cf. 
Rm 5, 5) (EG 125). 

É necessário evangelizar as cul-
turas para que o Evangelho nelas 
se encarne profundamente. Nos 
países de tradição católica, como 
no América Latina, deve-se acom-
panhar, cuidar e fortalecer a rique-
za que já existe1. Isso não significa 
simplesmente conservar práticas 
antigas, em nome da tradição. Se-
gundo Francisco, há sempre um 
apelo ao crescimento: toda a cultu-

ra e todo o grupo social necessitam 
de purificação e amadurecimento. 
Há fragilidades nas culturas popu-
lares de povos católicos que pre-
cisam ser curadas pelo Evangelho. 
Umas de natureza ética como o 
machismo, o alcoolismo, a violência 
doméstica. Outras de caráter pas-
toral, como a escassa participação 
na eucaristia e as crenças fatalis-
tas ou supersticiosas. Mas, o me-
lhor ponto de partida para superar 
tais fragilidades seria precisamente 
potencializar os valores da piedade 
popular (EG 69). 

Francisco denuncia que certo 
cristianismo feito de devoções – 
próprio de uma vivência individual e 
sentimental da fé - não corresponde 
a uma autêntica piedade popular. 
Isso acontece de várias formas. Às 
vezes, se dá maior realce a formas 
exteriores das tradições de grupos 
concretos ou a supostas revelações 
privadas, que se absolutizam, do 
que ao impulso da piedade cristã. 
Além disso, há uma questão ética. 
Alguns promovem estas expres-
sões sem se preocupar com a pro-
moção social e a formação dos fiéis, 
fazendo-o nalguns casos para obter 
benefícios econômicos ou algum 
poder sobre os outros (EG 70). 

Reconhecemos, como Francis-
co, que a piedade popular, com ca-
racterísticas marianas marcantes, 
tem imenso valor. Essa se expres-
sa em tantas práticas devocionais, 
cujos significados múltiplos são 

1 As citações literais de Francisco estão em itálico.
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inesgotáveis. E tal reconhecimento 
não pode dar margem a equívocos 
maximalistas, que consideram as 
devoções como algo imutável. Ou 
pior ainda, como o recurso por ex-
celência, a ser incrementado sem 
limites éticos e teológicos, em vista 
de um pretenso “sucesso pastoral”.

Seria um equívoco fazer das prá-
ticas devocionais a base da ação 
evangelizadora da Igreja. Vivemos 
numa sociedade plural e multirre-
ligiosa, com rápidas mudanças. 
Certas práticas devocionais maria-
nas têm significado para adultos, 
sobretudo os idosos, mas pouco 
impacto efetivo em uma multidão 
de crianças, adolescentes e jovens. 
Uma “Igreja em missão”, que dia-
loga com a sociedade plural, deve 
romper o estreito círculo do hori-
zonte devocional. Ela resgata a pie-
dade mariana, com suas práticas 
devocionais, a serviço da incultu-
ração da fé. Mas não aceita tudo, 
nem de qualquer jeito. O foco re-
side na inculturação e não na pre-
servação das formas devocionais, 
como se elas fossem intocáveis e 
sagradas. A grande tarefa consis-
te em reinterpretar o discurso e 
as práticas religiosas, de forma a 
torná-los Boa Nova para homens e 
mulheres de hoje. O próprio Fran-
cisco esclarece:

A pregação do Evangelho, expressa com categorias 
próprias da cultura onde é anunciado, deve 
provocar uma nova síntese com essa cultura (..) 
Se deixamos que as dúvidas e os medos sufoquem 
nossa ousadia, em vez de sermos criativos, 
estaremos acomodados, sem provocar qualquer 
avanço. Neste caso, não seremos participantes 

dos processos históricos com a nossa cooperação, 
mas simplesmente espectadores duma estagnação 
estéril da Igreja (EG 129).

Então se delineia um importan-
te critério pastoral: não se trata 
de manter por inércia ou trazer do 
passado práticas devocionais, mas 
sim de implementar um proces-
so educativo de acompanhar, cui-
dar e fortalecer os seus elementos 
positivos. Para isso, exercitar uma 
postura crítica e amorosa, que re-
conhece as belezas, as fragilidades 
e os riscos. E avançar em novos 
espaço-tempos de anúncio e diálo-
go intercultural.

5. cOMO REnOVAR  
A DEVOçãO A MARIA

Após o Concílio Vaticano II, o 
Papa Paulo VI publicou a Exortação 
Apostólica “Marialis Cultus” (Sobre 
o Culto a Maria), em 1974. Neste 
importante documento, Paulo VI 
mostra como a reforma da liturgia 
após o Concílio colocou Maria “no 
lugar certo”, situando-a em refe-
rência a Cristo e à Igreja, inserindo 
as memórias, festas e solenidades 
no ciclo litúrgico. A seguir, Paulo VI 
faz um caminho inusitado. Em vez 
de tratar logo do “culto a Maria”, 
ele apresenta Maria como o mo-
delo do cristão e da Igreja para o 
culto a Deus. Este “deslocamento 
hermenêutico” é fundamental. Pois 
acentua uma dimensão esquecida 
no correr dos séculos: Maria co-
mo o protótipo do seguidor/a de  
Jesus.
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profunda, amor ardente, invocação 
confiante, serviço amoroso, admi-
ração comovida e estudo atento 
(MC 21). Assim, Maria não é vista 
somente como a poderosa inter-
cessora, a Santa, a “Mãe do Céu”. 
E sim também como o exemplo de 
vida, inspiradora de atitudes, a par-
tir do seu perfil bíblico. Vale recor-
dar este texto clássico de Paulo VI.

“A Virgem Maria foi proposta pela Igreja à 
imitação dos fiéis, não exatamente pelo tipo de 
vida que Ela levou ou, menos ainda, por causa do 
ambiente sociocultural em que se desenrolou a 
sua existência, hoje superado quase por toda a 
parte. Mas sim, porque, nas condições concretas 
da sua vida, Ela aderiu total e responsavelmente à 
vontade de Deus (Lc 1,38); porque soube acolher 
a sua palavra e pô-la em prática, porque a sua 
ação foi animada pela caridade e pelo espírito 
de serviço; e porque, em suma, Ela foi a primeira 
e a mais perfeita discípula de Cristo - o que, 
naturalmente, tem um valor exemplar universal e 
permanente”(MC 35).”

Um dos limites do devocionis-
mo mariano reside no fato de que 
a “Nossa Senhora glorificada” põe 
na sombra do esquecimento a figu-
ra de Maria de Nazaré, base funda-
mental para uma devoção madura 
e equilibrada. A mariologia bíblica 
mostra essa face tão humana e en-
cantadora da mãe de Jesus. Ela é 
retratada nos evangelhos como pri-
meira discípula de Jesus, peregrina 
na fé, ungida pelo Espírito, perse-
verante até a cruz, membro e mãe 
da comunidade cristã.

Que critérios adotar, para aco-
lher, avaliar, colocar limites e renovar 
as práticas devocionais marianas? 

Paulo VI elenca as seguintes ca-
raterísticas de Maria (MC 16-20), 
que inspiram a Igreja, como comu-
nidade de cristãos a cultuar a Deus:

–  Ouvir a Palavra de Deus e culti-
vá-la no coração: Não uma ativi-
dade passiva, ou de uma espiri-
tualidade desencarnada. Antes, 
diz respeito a um movimento 
ativo de, à luz da Bíblia, discernir 
os sinais dos tempos e viver os 
acontecimentos da história

–  Dedicar-se à oração: apresen-
tando as necessidades huma-
nas a Deus, louvando-o e inter-
cedendo pela salvação da hu-
manidade.

–  Exercitar a maternidade. Como 
Maria, a Igreja é mãe, que gera 
os filhos no batismo e cuida de-
les, nutrindo sua fé.

–  Oferecer-se a Deus. Aqui reside 
o núcleo do culto e também o 
fulcro da devoção.

Para Paulo VI, Maria é a mestra 
da vida espiritual para cada um dos 
cristãos.  Olhamos para Maria, a fim 
de que, como ela, façamos de nos-
sa própria vida um culto a Deus, e 
desse culto um compromisso vital 
(MC 21). A raiz do culto a Maria re-
side em inspirar-se nas suas atitu-
des.

Resgatando a Tradição eclesial, 
Paulo VI delineia resumidamente as 
múltiplas relações de Maria com os 
católicos: inspiração em suas atitu-
des, imitação operosa, veneração 
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bre ela símbolos inadequados, que 
não correspondem à espiritualida-
de bíblica, recorrendo-se ou não à 
alegoria2.  Pois, dizer que Maria é 
“Arca da Nova Aliança” está mais 
próximo da Bíblia do que proclamar 
que ela é “o sacrário” ou “a primeira 
que comungou”.

Há certa imprecisão teológica, 
devido à  superficialidade nas afir-
mações e base bíblica deficien-
te. Vejamos. É possível que Maria 
e outras mulheres seguidoras de 
Jesus tenham participado na últi-
ma ceia, na qual ele instituiu a eu-
caristia. Mas dizer que ela comun-
gou porque gerou o Filho de Deus 
mostra um deslize doutrinal, pois 
não distingue “presença histórica” 
e “presença sacramental”. E tal 
transposição hermenêutica equivo-
cada parece não ter limites. Recor-
rendo a uma dedução simplista e 
biologicamente equivocada, se diz: 
“Jesus é o filho de Maria. Seu san-
gue é o sangue de sua mãe. Logo, 
na eucaristia, recebemos o sangue 
de Maria”. Infelizmente, tais delírios 
se propagam, sem que o bom sen-
so e a necessária lucidez pastoral 
lhes ponham limites.

Paulo VI propõe  que se faça um 
diligente uso de textos e símbolos 
retirados da Escritura. E que as fór-
mulas de oração e os textos des-
tinados ao canto assumam os ter-

Partiremos da contribuição do Pa-
pa Paulo VI, na exortação apostóli-
ca Marialis Cultus (MC), acerca do 
Culto a Maria na Igreja. Conforme 
o Papa, as manifestações da devo-
ção mariana aparecem de muitas 
formas, de acordo com tempo e lu-
gar, sensibilidade dos povos e suas 
tradições culturais. Por isso mes-
mo, sofrem o desgaste do tempo e 
necessitam de renovação. Tal pro-
cesso é necessário, para valorizar 
os elementos perenes e substituir 
os anacrônicos. E para isso, incor-
pora-se a contribuição da teologia 
e do magistério. Assim, deve-se 
fazer uma revisão dos exercícios 
de devoção mariana, respeitando a 
sã Tradição e com abertura “para 
receber as legítimas instâncias dos 
homens de nosso tempo” (MC 24).

Com base em Paulo VI, desta-
cam-se três critérios para criar, re-
ver ou reelaborar exercícios de de-
voção mariana.

A. cunho bíblico
Basta olhar textos devocionais, 

como ladainhas e novenas, para 
perceber quanto as palavras, as 
orações e os cantos ali presentes 
estão distantes da bíblia. Muitas 
vezes se atribui a Maria caracte-
rísticas que são próprias de Jesus 
(mediador) ou do Espírito Santo 
(consolador). Ou se projetam so-

2 Em sentido teológico, denomina-se “alegoria” a um recurso utilizado principal-
mente nos primeiros séculos do cristianismo, no período patrístico, de interpretar os 
textos da Sagrada Escritura de forma simbólica, extrapolando o sentido originário 
que lhe conferiu o autor.
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mos e a inspiração da Bíblia. Mais. 
O culto a Maria deve estar permea-
do pelos grandes temas da mensa-
gem cristã (MC 30).

b. sintonia com a liturgia
Paulo VI sugere que as práticas 

devocionais considerem os tem-
pos litúrgicos e encaminhem para 
a liturgia, como grande celebra-
ção da vida, morte e ressurreição 
de Jesus. Pede que se evitem os 
extremos dos que desprezam os 
exercícios de devoção, criando um 
vazio, e dos que misturam exercício 
piedoso e ato litúrgico, em celebra-
ções híbridas (MC 31). Mas ele pró-
prio reconhece que tais conselhos 
são díficeis de se colocar em práti-
ca. Isso se deve ao fato de que as 
devoções tendem a ocupar grande 
parte do espaço místico-ritual dos 
fiéis, em detrimento da liturgia.

Vários eventos devocionais atra-
em mais gente do que a missa do-
minical. Há muitos fatores em jogo. 
Também se deve considerar que a 
própria liturgia romana, com muitas 
palavras e poucos gestos envol-
ventes, é pouco significativa para 
grande parte dos fiéis sobretudo na 
África e na América Latina. Mostra-
-se aí um real conflito entre liturgia 
e devoção. Certa vez, numa co-
munidade paroquial no interior do 
Brasil, o dia de Pentescotes, sole-
nidade importantíssima na liturgia, 
aconteceu no último domingo de 
maio. Na tradição popular daquela 
região, esta data é reservada para 
a mais solene coroação de Nossa 
Senhora do mês de maio. Tudo gira 

em torno de Maria, a começar dos 
cantos. A coordenadora da equipe 
de Liturgia causou um furor, quan-
do disse às organizadoras da coro-
ação que o Espírito Santo era mais 
importante do que Maria. Depois de 
uma longa discussão, na qual o pa-
dre entrou no meio, fez-se a cele-
bração de Pentecostes, mesclando 
cantos referentes ao Espírito Santo 
e a Maria, que se encerrou com a 
coroação de Nossa Senhora, após 
a benção final. Portanto, não é fácil 
conciliar devoção e liturgia.

c. sensibilidade  
ecumênica
Paulo VI diz que, devido ao seu 

caráter eclesial, no culto a Maria re-
fletem-se as preocupações da pró-
pria Igreja. Entre elas, se destaca o 
anseio pela unidade dos cristãos. 
Assim, a devoção mariana torna-se 
sensível aos apelos do movimento 
ecumênico, e adquire também um 
caráter ecumênico. O Papa reco-
nhece que há reais diferenças en-
tre as Igrejas cristãs a respeito do 
lugar de Maria no mistério da salva-
ção e do culto que se presta a ela. 
E faz uma solicitação, clara e forte:

“Sejam evitados, com todo o cuidado, quaisquer 
exageros, que possam induzir em erro os outros 
irmãos cristãos, acerca da verdadeira doutrina 
da Igreja Católica; e sejam banidas quaisquer 
manifestações cultuais contrárias à correta prática 
católica” (MC 32).

Se considerarmos o diálogo 
ecumênico com o protestantismo 
histórico, cujos principais protago-
nistas são luteranos, metodistas, 
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através de uma visão comum acer-
ca da Comunhão dos Santos, um 
ponto antigo no credo apostólico 
cristão. Neste sentido, vale conhe-
cer e divulgar o documento do Gru-
po Ecumênico de Dombes: Maria 
no desígnio de Deus e a comunhão 
dos Santos (2005). 

Contribuição igualmente impor-
tante provém da Comissão Interna-
cional Anglicano-Católica Romana, 
no documento de consenso “Ma-
ria, graça e Esperança em Cristo” 
(2005). E convém citar a reflexão 
original da teóloga Elizabeth John-
son, na obra “Nossa Verdadeira 
irmã. Teologia de Maria na comu-
nhão dos Santos” (2006). Segundo 
a autora,

(A comunhão dos Santos) refere-se à grande e 
variada multidão de pessoas que continuamente 
se ligam a Deus e umas às outras, em relações 
agraciadas de amizade e profecia. Interpretar 
Maria com sua história singular dentro dessa 
magnífica companhia situa sua importância para 
a fé no interior de múltiplos relacionamentos de 
mutualidade, formados pelo Espírito (Johnson, 
2006, p.368)

cOncLusõEs AbERTAs 
pARA Os(As) MARIsTAs 
DE chAMpAGnAT

Convidamos as comunidades 
religiosas dos Irmãos, as fraterni-
dades do Movimento Champagnat, 
os diretores de nossos colégios e 
obras sociais e as equipes de pas-
toral que reflitam sobre esse texto, 

presbiterianos e anglicanos, per-
cebe-se que se nutre um mútuo 
respeito. Temos muitos pontos em 
comum: a Bíblia, Palavra revelada; 
Jesus como nosso salvador; o Deus 
Trindade; o batismo; o apelo à con-
versão; a busca de fazer a vontade 
de Deus; a adesão a uma Igreja, o 
cultivo da fé, da esperança e da ca-
ridade. Todos nós cremos e profes-
samos que, para os cristãos, Jesus 
é o único mediador. 

Mas não ignoramos as diferen-
ças. Na concepção protestante, a 
única mediação de Cristo é exclu-
siva. Não comporta mais ninguém. 
Os santos são apenas referência 
éticas para nós. Na perspectiva das 
Igrejas ortodoxas e católica, a úni-
ca mediação de Cristo é inclusiva. 
Os santos/as cooperam com Jesus 
Cristo na salvação do Mundo. Ser-
vimo-nos de seu exemplo de vida. 
E a eles/as podemos recorrer me-
diante sua intercessão. Maria tem 
um lugar especial na comunhão 
dos Santos: o mais perto de Jesus 
e mais próximo a nós. Aceitar es-
tas diferenças e ir ao núcleo que 
nos constitui (seguir a Jesus hoje) 
comporta compromissos recípro-
cos. Para os protestantes, respeitar 
a nossa forma de compreender a 
fé em Jesus, que inclui Maria e os 
outros santos. E para os católicos, 
vivê-la efetivamente centrada no 
Senhor, e reconhecer a legitimidade 
do cristianismo da reforma.

Parece-nos que uma via de con-
senso de católicos e protestantes, 
sem a pretensão inútil de que es-
tes aceitem o culto a Maria, é tecida 
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para melhor viver nossa devoção 
mariana. A título ilustrativo, apre-
sentaremos breves conclusões 
abertas, em forma de tópicos.

 • Herdamos do Padre Champag-
nat o amor a Jesus e a devoção 
a Maria. Isso nos constitui. Mas, 
o grau de devoção de cada um 
à Mãe de Jesus depende de sua 
história pessoal, de sua trajetória 
espiritual e do contexto cultural 
em que está inserido. Há pes-
soas que respeitam e admiram 
Maria, mas não recorrem à sua 
intercessão. Em alguns países, 
a devoção mariana é um traço 
cultural arraigado na população. 
Em outros lugares, especialmen-
te os de maioria protestante ou 
de religiões não cristãs, as mani-
festações devocionais marianas 
se limitam ao ambiente católico. 

 • A pluralidade religiosa é uma ca-
racterística crescente de várias 
regiões ou países. Isso nos leva a 
desenvolver uma atitude de res-
peito às diferentes crenças, rejei-
tando o proselitismo nos nossos 
espaços educativos e pastorais. 
Ao mesmo tempo, manifestamos 
com simplicidade e alegria o nos-
so amor a Maria e a confiança na 
sua presença materna.

 • Todos nós, maristas e cristãos, 
devemos desenvolver a espiritu-

alidade do seguimento a Jesus 
como decisivo na nossa exis-
tência. A leitura orante da bíblia, 
em especial, ganha relevo no 
nosso tempo. Somente assim 
a legítima devoção a Maria en-
contra equilíbrio e se evitam os 
exageros do devocionismo.

 • É necessário conhecer as re-
flexões de Paulo VI na Marialis 
Cultus. Tão importante quanto 
dirigir nossa prece a Maria é nos 
inspirarmos em suas atitudes. E 
só podemos identificá-las per-
correndo os textos dos evange-
lhos de Lucas e João, que apre-
sentam o perfil humano e espiri-
tual de Maria de Nazaré.

 • A devoção a Maria, centrada 
em Cristo, é muito boa. Por is-
so mesmo, precisamos renovar, 
reinterpretar e atualizar o conte-
údo e a forma das práticas devo-
cionais que se tornaram anacrô-
nicas, como insistem Paulo VI e 
Francisco. Os critérios já temos: 
cunho bíblico, sintonia com a li-
turgia, sensibilidade ecumênica. 
E ainda, levar em conta o cres-
cente protagonismo das mulhe-
res e as questões de gênero.

Peçamos a Jesus que ele nos 
dê um terno amor, sabedoria, dis-
cernimento e ousadia para viver e 
difundir a devoção a Maria. 
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Esta é uma abordagem particular 
sobre um tema mencionado – implí-
cita ou explicitamente – em todos 
os números de Cadernos Maristas: 
os arquivos. Eles são os suportes 
materiais e digitais de informação, 
que nos permitem recordar e inves-
tigar nossas origens e, neste pro-
cesso, consolidar nossa identidade 

Francisco J. 
Flores Sánchez2

O ARquIVO  
hIsTóRIcO  
pATRIMOnIAL 
MARIsTA DO chILE 
(2011-2021):
Gênese de um projeto 
para organizar,  
preservar e divulgar 
nosso carisma1

particular como Maristas de Cham-
pagnat. O caminho que escolhemos 
para estas linhas nos levará a ana-
lisar diferentes períodos, tornando 
visível o modo como se aperfeiçoa 
a gestão do patrimônio documen-
ta4 da Congregação no Chile, que 
redundou na instituição do “Arqui-
vo do Patrimônio Histórico Marista” 

A R T I G O s

1  Este artigo se baseia na tese intitulada “Desarrollo de los archivos eclesiásticos: 
El caso del Archivo Histórico Patrimonial Marista de Chile”, apresentada para obter o 
grau de Mestre em Arquivística na Universidade Carlos III (Espanha), no ano de 2018. 

2  Licenciado em História pela Pontifícia Universidade Católica do Chile. Diplomado 
em Arquivística pela Universidade Alberto Hurtado do Chile. Diplomado em Patrimô-
nio Marista pela Universidade Marcelino Champagnat no Peru. Diplomado em Gestão 
e Pesquisa do Patrimônio Cultural pela Universidade Alberto Hurtado do Chile. Mestre 
em Arquivística pela Universidade Carlos III da Espanha. Mestre em Museologia e 
Gestão de Museus pelo Instituto Ibero-Americano de Museologia na Espanha. Coor-
denador do Departamento de Arquivo e Patrimônio Marista do Setor do Chile. Coor-
denador da Equipe do Patrimônio da Província de Santa Maria dos Andes. Membro 
dos Grupos de Referência em Pesquisa, Comunicação e Técnica, e do Comitê de 
Gestão da Rede de Centros de Memória Marista da Região da América do Sul.

3 Alberch Fugueras, R. – Cruz Mundet, J. (2004). La aventura de la información. 
De los manuscritos del Mar Muerto al imperio Gates. Madri, Espanha: Alianza, pág. 7. 

4 Conjunto de documentos e de coleções documentais de cunho histórico e valor 
permanente de caráter público e privado [Cf. Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario de 
Archivística. Madri, Espanha: Alianza, pág. 277]

Estamos falando de arquivos, de informação, 
de provas, de memória, de identidade 
e de direitos dos cidadãos, ou seja, de passado, 
de presente, mas acima de tudo de futuro.3
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como um centro de memória, cuja 
missão consiste em reunir, organi-
zar, preservar e produzir conteúdo 
e divulgar a documentação histórica 
para o público interno e externo.5

1.  A VIAGEM cOMEçA 
AnTEs DE InIcIAR O 
cAMInhO 

Ao longo da sua história, a Igreja 
católica revela um cuidado especial 
na preservação de seus bens tangí-
veis e intangíveis, não apenas como 
uma necessidade administrativa, 
mas como uma contribuição efeti-
va para a sociedade. Neste sentido, 
pode-se afirmar que os monumen-
tos e os objetos, de todos os tipos 
e estilos, acompanham os aconte-
cimentos históricos da Igreja e, em 
suas inter-relações, são instrumen-
tos idôneos para promover a evan-
gelização do homem moderno.6 

Estes bens da Igreja estão divididos 
em: preciosos, ofertas votivas, ob-

jetos sagrados, culturais e arquivos 
eclesiásticos.7 Estes últimos são 
constituídos por toda a documenta-
ção que se conserva nos arquivos 
da Igreja, quer tenha sido produzi-
da pela Igreja, quer não.8 Como tal, 
também os arquivos da Congrega-
ção dos Irmãos Maristas pertencem 
a esta categoria, dado que estão in-
seridos na subcategoria de “arqui-
vos de congregações religiosas”. 

Continuando com a metáfora, 
o caminho que é seguido pelo Ar-
quivo Histórico-Patrimonial Maris-
ta do Chile, ou AHPM-CL (sigla), 
levou mais de cem anos para ser 
sonhado, pensado, aperfeiçoado 
e concretizado.9 Ou seja, desde a 
chegada dos Maristas ao Chile até 
o ano de 2011,10 observamos que a 
Congregação realiza um trabalho 
setorizado e particular de recopila-
ção, salvaguarda, resgate e orga-
nização de documentos, liderado 
por Irmãos, Leigos e Leigas com 
uma especial sensibilidade por es-
tas manifestações tangíveis e intan-
gíveis, que são representativas das 

5  Cf. Centro de Memória, Documentação e Referência Itaú Cultural (2013). Cen-
tros de Memória. Manual básico para implantação. São Paulo, Brasil: Itaú Cultural, 
p. 12. 

6  Cf. Pontifícia Comissão para o Patrimônio Cultural da Igreja (julho-dezembro de 
2003). “Necesidad y Urgencia del Inventario y Catalogación de los Bienes Culturales 
de la Iglesia”. Apuntes, 24. Bogotá, Colômbia: Pontificia Universidad Javeriana, p. 62. 

7  Pimpstein Scroogie, M. E., “Protección jurídica del Patrimonio Cultural en Chi-
le”, in: Derecho y Religión, Vol. 5, Ano 2010. Espanha: Delta Publicaciones – Instituto 
Metodológico de Derecho Eclesiástico del Estado, pp. 140-141. 

8  Cf. Rubio Merino, P. (1998). Archivística Eclesiástica. Nociones Básicas. Bogo-
tá: Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), p.15. 

9  Os primeiros quatro Irmãos chegaram ao Chile, à cidade de Santa Rosa de 
Los Andes, em 27 de fevereiro de 1911 [Guajardo, J. – Loyola, C. (2012). Cien años 
de Presencia Marista en Chile. Santiago, Chile: Hermanos Maristas de Chile, p. 51]. 

10  Início do projeto do Arquivo Histórico-Patrimonial Marista do Chile, por ocasião 
da celebração do Centenário da chegada dos Irmãos Maristas ao Chile. 
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diferentes expressões sociais, ca-
rismáticas e culturais dos Maristas 
de Champagnat.11

Com nossa bagagem pronta – os 
documentos que evidenciam e cor-
roboram as ações, decisões e fun-
ções educativas e evangelizadoras 
próprias da missão marista no Chi-
le12 – ainda temos que planejar a rota. 
Talvez seja um bom exercício con-
sultar aqueles que percorreram es-
te caminho antes de nós; isto pode-
ria simplificar um pouco nosso pró-
prio percurso. Como comentamos 
precedentemente, são os próprios 
Irmãos Maristas que, como parte 
da dinâmica estabelecida por suas 
Constituições e Estatutos13,  devem 
aprofundar e desenvolver o patri-
mônio espiritual marista mediante o 
conhecimento de sua própria histó-
ria institucional.14  Recorrendo a tal 
premissa, estes religiosos realizam 
vários estudos e publicações,15 que 
permitem recuperar a memória da 

presença da Congregação no Chi-
le, mas que também dão conta de 
sucessos internacionais que unem 
nosso país a esta “família carismáti-
ca global”.16 

Neste primeiro momento, em 
que dialogamos com aqueles que 
empreenderam a viagem através do 
“patrimônio marista” antes de nós, 
podemos destacar quatro religiosos 
que, graças à sua erudita obra de 
compilação e organização, são fia-
dores do que atualmente é o AHPM-
CL: o primeiro deles é o Ir. Grego-
rio Pastor Barbero (1927-2002), que 
se prodigalizou como arquivista na 
Nunciatura Apostólica,17  de 1977 a 
1988, e em virtude desta experiên-
cia, seus conhecimentos arquivísti-
cos foram transferidos para a Con-
gregação, instituindo – na década 
de 80 – a primeira “Ordem do Ar-
quivo da Província Marista do Chi-
le”.18 Quem o sucedeu no cgo dear-
quivista da Nunciatura foi o Ir. Ulisse 

11  “Patrimônio carismático cultural marista”, in: https://www.maristas.cl/sector_
chile/patrimonio_marista 

12  Cf. Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario..., p. 146. 
13  Referimo-nos às Constituições e Estatutos anteriores, isto é, ao texto de 1986, 

com as modificações introduzidas pelos Capítulos Gerais de 1993, 2001 e 2009. 
14  Cf. Irmãos Maristas das Escolas (2011). Constituições e Estatutos. Roma, Itália: 

Casa Geral dos Irmãos Maristas das Escolas, p. 154 (Estatuto 164.2). 
15  Entre estas publicações, podemos destacar as revistas institucionais: Boletín 

Informativo (1975-1989), Hermanos (1990-2002) e Presencia Marista Chile (2000-
2011). 

16  Cf. Irmãos Maristas das Escolas (2020). Constituições e Estatutos dos Irmãos 
Maristas. Roma, Itália: Casa Geral dos Irmãos Maristas das Escolas, p. 11 (Consti-
tuição 6). 

17  Núncio Apostólico: “Representante do Papa no país”. Como diplomata, cum-
pre as funções correspondentes perante o governo da nação e, ao mesmo tempo, 
desempenha uma função pastoral [...]” [De Pedro, A. (F.M.S.) (1990). Diccionario de 
términos religiosos y afines. Madri, Espanha: Verbo Divino – Paulinas, p. 170]. 

18  Trata-se da primeira tabela de classificação de que conservamos um registro, 
ou seja, é o início de uma estrutura hierárquica e lógica que reflete as funções e ati-
vidades da Província Marista do Chile, assim como os documentos que ela gera [Cf. 
Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario...,  p. 130]. 
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Baima Bugnone (1920-2010)19,  co-
mo ele mesmo descreve: 

“O Ir. Gregorio Pastor, que se 
ocupava do Arquivo da Nunciatura 
nos tempos de D. Sodano, foi desti-
nado ao Instituto A. de Ercilla, e o Ir. 
Pedro Marcos, Provincial, me pro-
pôs que o substituísse na Nuncia-
tura, o que aceitei de bom grado. E 
assim, desde 1988, trabalho todas 
as manhãs na Nunciatura, manten-
do os arquivos em dia e bem orde-
nados”.20

Daquilo que podemos deduzir, o 
Irmão ocupou a mencionada posição 
até o ano de 2002.21 Neste sentido, é 
interessante observar que o trabalho 
de “arquivista” foi pensado desde os 
anos noventa pelos Maristas do Chi-
le, e para isso é suficiente rever a no-
meação do Irmão Ulisse desde o ano 
de 1992, como “Arquivista Provincial 
e Tradutor”.22 Na lista de atribuições, 
este trabalho será desempenhado 
até a criação da Província de Santa 
Maria dos Andes, em 2002.23

19  Seu nome de religioso, Michele Felice, foi castelhanizado e em alguns docu-
mentos aparece como Ir. Miguel ou Miquele Baima. 

20  Documento autobiográfico do ano 2000, intitulado “Michele Felice (Ulisse Bai-
ma Bugnone)” [Arquivo Histórico-Patrimonial Marista, doravante AHPM-CL, Fondo 
Provincia Chile 1946-2002, “Expedientes Hermanos Fallecidos”, código: H-BBU_037]. 

21  Carta do cardeal Angelo Sodano (Secretaria de Estado do Vaticano) ao Ir. Miguel 
Baima Bugnone (Nunciatura Apostólica no Chile) para manifestar suas condolências 
pelo falecimento do Ir. Gregorio Pastor. 27 de junho de 2002. [AHPM-CL, Fondo Pro-
vincia Chile 1946-2002, “Expedientes Hermanos Fallecidos”, código: H-PGB_018]. 

22  “Misión de los Hermanos para 1992”. Hermanos N° 7, junho de 1992. Santiago, 
Chile: Província Marista do Chile, pág. 80. 

23  Graças às informações fornecidas pelo Ir. Patricio Pino, acreditamos que o 
serviço de “Arquivista Provincial” desaparece, porque é assumido de maneira “infor-
mal” pelo Irmão Secretário Provincial, coadjuvado por uma secretária que trabalhou 
a tempo parcial na Secretaria Provincial, localizada na Comunidade do Bairro Lindo 
(Santa Cruz, Bolívia). 

Primeira tabela 
de classificação 
da Província 
Marista 
do Chile 
(Ir. Gregorio 
Pastor, 
década de 80)
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em várias ocasiões e por agentes 
anônimos. 

No final desta primeira etapa de 
pesquisa e revisão das experiências 
anteriores ao longo do caminho da 
constituição do AHPM-CL, não po-
demos esquecer o Ir. Jesús Bayo, 
especialmente porque de 1994 a 
2002 – com o Ir. Miguel Baima – se 
preocupou em resgatar e reunir os 
fundos históricos maristas da con-
gregação e da província na casa de 

formação,27 que depressa “foram 
dispersos ou desapareceram”. Is-
to tornou-se evidente durante sua 
pesquisa para criar o texto “Violetas 
Sempre Vivas”, onde encontrou sé-
rias “dificuldades de aceder a arqui-
vos e fontes confiáveis, quer porque 
não existem arquivos nem catálo-
gos, quer porque há desordem, dis-
persão e falta de classificação, que 
não favorecem o trabalho de inves-
tigação histórica”28

Neste sentido, se não existe 
uma organização coerente nem 
meios de descrição, não podemos 

Em matéria de pesquisa, compi-
lação e organização de documen-
tos, contamos com dois “pilares” do 
futuro AHPM-CL, referimo-nos aos 
Irmãos Agustín Carazo Alameda e 
Jesús Bayo Mayor. O primeiro deles 
é conhecido em nível internacional 
por seu trabalho como Postulador-
Geral na Casa Geral, de 1981 a 1991, 
mas também por ser um grande 
promotor da pesquisa patrimonial 
marista, com a compilação de mate-
riais susceptíveis de ser integrados 
em um arquivo histórico, em uma bi-
blioteca patrimonial e/ou em um mu-
seu marista. Neste ponto devemos 
destacar seu grande trabalho para 
criar o Fundo documental do Irmão 
Fernando de la Fuente,24 um dos Ir-
mãos Maristas assassinados em 31 
de outubro de 1996, no Zaire (atual-
mente, República Democrática do 
Congo).25 Entretanto, nem tudo é 
“cor-de-rosa”, pois dado que não 
se dispunha de um espaço ade-
quado, centralizado e seguro para 
estas “compilações patrimoniais”, 
alguns dos repositórios foram “in-
tervencionados e vandalizados”26 

24  A coleção se refere a um conjunto orgânico de documentos, de qualquer tipo 
e época, produzidos e recebidos por uma pessoa, família ou organização, pública ou 
particular, na gestão de seus assuntos, negócios ou competências, e conservados 
como evidência dos mesmos, pelas informações que contêm e pelo seu valor para 
a história e o conhecimento [Cf. Cruz Mundet, J. (2011) Dicionário..., p. 176]. 

25  Um ano depois da tragédia dos mártires de Bugobe, em 1997, a pedido do 
Superior-Geral, Ir. Benito Arbués, o Ir. Agustín dá início à compilação de todos os 
vestígios materiais que prestaram conta da vida do Ir. Fernando de la Fuente. O re-
sultado desta busca e organização é o número monográfico 28 da revista Hermnaos 
(outubro de 1997) e o livro Santo para los demás… Evocación del Hermano Fernando 
de la Fuente, el “chileno” martirizado en Zaire (2006) [Cf. Carazo, A. (F.M.S.) (10 de 
junho de 2021). Génesis del “Centro de Patrimonio Marista – Chile”, Santiago, Chile, 
pág. 4. Manuscrito inédito das Memórias do Ir. Agustín Carazo A.]. 

26  Cf. Carazo, A. (F.M.S.) (10 de junho de 2021). Génesis…, p. 3. 
27  Atualmente é a Casa Central de Animação Marista “Hno. Gilberto Poza Arce”. 
28  Bayo, J. (F.M.S.) (2011). “Violetas Siempre Vivas. Reseñas biográficas de Her-

manos Maristas Chile 1915-1978. Tomo I”, in: Cepam Vínculo, in784071, p. 138. 
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falar estritamente de um arquivo. 
Os testemunhos do Ir. Agustín e do 
Ir. Jesús são relevantes em dois as-
pectos: em primeiro lugar, são com-
piladores que utilizam o que encon-
traram para divulgar o patrimônio 
carismático cultural marista do Chile 
e, em segundo lugar, nos falam de 
uma carência e de uma necessida-
de: a criação de um arquivo marista 
no Chile, que salvaguarde, organize 
e permita o acesso à informação a 
todos aqueles que quiserem conhe-
cer as raízes da Congregação em 
nosso país, e a vida de Marcelino 
Champagnat e dos primeiros Ir-
mãos Maristas. 

2. cEpAM sMA: é MAIs 
AMADO pORquE  
é MAIs cOnhEcIDO 

Dando continuidade à metáfora, 
nossas malas estão feitas e, prepa-
rando a viagem, pudemos conhecer 
alguns testemunhos dos precur-
sores neste caminho “patrimonial 
marista” no Chile; então, estamos 
prontos para dar início à aventura? 
Dispomos de tudo o que precisa-
mos? Alto lá! Ainda não traçamos o 
mapa e não temos uma rota espe-

cífica para chegar ao nosso destino. 
E isto porque no início não sabíamos 
aonde queríamos chegar. Somente 
tínhamos muita vontade de sair em 
busca de “algo” que nos permitisse 
fazer com que “Marcelino Cham-
pagnat, sua Obra e seu Carisma se-
jam mais amados porque são mais 
conhecidos e experimentados”.29

Por isso, no início de 2009, o 
Conselho Provincial de Santa Maria 
dos Andes pediu ao Ir. Patricio Pi-
no, para o mês de agosto daquele 
mesmo ano, um plano para formar 
irmãos e leigos no Patrimônio Ma-
rista.30 Foi com base naquele pedi-
do que o irmão elaborou o projeto, 
mais abaixo detalhado, com o no-
me de CEPAM SMA, inspirado na 
proposta de formação que naquela 
época fora apresentada pela Pro-
víncia do México Ocidental: Centro 
de Estudos do Patrimônio Marista. 
A esta sigla foi acrescentada outra, 
a de nossa Província: SMA.31 Final-
mente, um ano mais tarde, na Pro-
víncia foi lançada a implementação 
do Curso com Diploma em Patrimô-
nio Marista, endossado pela Univer-
sidade Marcelino Champagnat de 
Lima (Peru). E, como tal, este cur-
so com diploma representou desde 
o início uma parte fundamental do 
Projeto CEPAM SMA.32

29  “O que é o CEPAM?”. Tirado de: http://cepam.maristas.cl/ 
30  Ata da 37ª sessão do Conselho Provincial de Santa Maria dos Andes, março 

de 2009. 
31  Pino, P. (F.M.S.) e Alonso, S. (F.M.S.) (2017). Projeto CEPAM de Santa Maria 

dos Andes – 2010-2017. Relatório a ser apresentado no terceiro encontro da Rede 
de Centros de Memória, Porto Alegre, Brasil, novembro de 2017. Província de Santa 
Maria dos Andes, pág. 1. 

32  Ata da 42ª sessão do Conselho Provincial de Santa Maria dos Andes, março 
de 2010. 
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Quando faltava um ano para a 
celebração do centenário da Con-
gregação no Chile (2011), faziam-se 
muitos preparativos, entre os quais 
constava a redação de um livro: 
Cem Anos de Presença Marista no 
Chile, e o Curso com Diploma em 
Patrimônio Marista já estava em sua 
primeira versão. Para ambas as ins-
tâncias, era necessária uma grande 
quantidade de documentação em 
vários formatos e de uma biblio-
grafia especializada sobre a história 
marista, tanto nacional como inter-
nacional, especialmente centrada 
nas origens do Instituto na França 
do século XIX. Era viável, naque-
la época, dispor de uma biblioteca 
patrimonial e de um arquivo marista 
“recheado” para apoiar ambas as 
instâncias? 

A proposta do CEPAM SMA dei-
xava uma “porta aberta” à aventu-
ra, dado que propunha vários eixos 
centrados na integração de um con-
junto de recursos humanos, físicos, 
tecnológicos e infraestruturais, e to-
dos visavam aproximar as pessoas 
do Carisma Marista através da do-
cumentação, isto é, transformando-
-as em fontes históricas e culturais. 

Linhas de ação  
do projeto cEpAM sMA 
(Ir. patricio pino, 2018) 
 • Proposta pedagógica para apro-

ximar o patrimônio carismático 
cultural marista às pessoas 

 • Necessidades provinciais no res-
gate, conservação e divulgação 
do patrimônio carismático cultural 
marista 

 • Espaço físico e virtual para salva-
guardar e administrar o patrimô-
nio bibliográfico, documental e 
tridimensional da instituição 

 • Ligação a outras áreas setoriais, 
provinciais, congregacionais, 
eclesiásticas e socioculturais em 
vários níveis 

 • Propostas de formação, divulga-
ção e pesquisa neste âmbito, em 
vários níveis, de pessoas envolvi-
das na vida e missão maristas 

 • Cadastro de recursos humanos 
qualificados na gestão, pesquisa 
e/ou divulgação deste âmbito ca-
rismático 

3. Os TRês MOMEnTOs 
DO ARquIVO 
hIsTóRIcO-
pATRIMOnIAL 
MARIsTA DO chILE 
(2011-2015) 

Atravessando esta “porta aberta” 
oferecida pelo CEPAM SMA, e com 
a finalidade de suprir as carências 
evidenciadas na primeira parte, po-
demos aventurar-nos a criar o Ar-
quivo Histórico-Patrimonial Marista 
do Chile.  

Em setembro de 2010, durante 
uma conversa informal com Carolina 
Loyola, uma das historiadoras res-
ponsáveis pela pesquisa e redação 
do livro Cem Anos de Presença Ma-
rista no Chile, ela nos informou que o 
estado de conservação da documen-
tação original e das fotografias estava 
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bastante negligenciado, sem qual-
quer organização aparente, exceto 
no que diz respeito à sua procedên-
cia, isto é, de que Colégio eram ou 
a que pessoa pertenciam. Por ou-
tro lado, os livros e as publicações 
periódicas tinham pouca estrutura 
e sua disposição temática estava 
centrada na utilização imediata de 
certos tipos de textos, para cursos 
ou outras instâncias de formação, 
como o Curso com Diploma em Pa-
trimônio Marista da Universidade 
Marcelino Champagnat. 

Finalmente, saímos por aquela 
porta rumo ao nosso destino. Co-
meçamos a aventura de nossa vida, 
que em seguida se tornou nossa 
vocação. Empreendemos este “ca-
minho patrimonial” ao longo da rota 
marista, com aquela mala cheia de 
sonhos, desejos, ideias, coragem e 
incerteza, mas com uma meta cla-
ra: organizar as informações, a fim 
de que fossem acessíveis a todas 
as pessoas interessadas em nosso 
patrimônio carismático cultural ma-
rista. 

Os primeiros passos foram muito 
encorajadores para continuar a jor-
nada rumo ao almejado AHPM-CL: 
a primeira abordagem profissional 
em relação à Congregação ocorreu 
através de uma reunião, que teve lu-
gar no dia 11 de março de 2011, com 
o Ir. Patricio Pino. Este último, que 

naquela época era o ponto de re-
ferência para os pesquisadores do 
projeto do livro sobre a história dos 
cem anos da Congregação no Chi-
le. Depois de nos ter explicado a di-
nâmica pedagógica e a abordagem 
das fontes do patrimônio marista 
sugerida pelo CEPAM SMA, além 
da necessidade imperativa de uma 
“biblioteca patrimonial” que fosse 
capaz de apoiar as investigações 
indutivas propostas pelo método 
utilizado no Curso com Diploma em 
Patrimônio Marista, chegou nossa 
vez de apresentar o projeto de ins-
tituição de um Arquivo Marista no 
Chile, particularmente orientado pa-
ra a estruturação de um arquivo his-
tórico,33 recordando que não se de-
ve deixar de lado a documentação 
que representa o itinerário histórico, 
cultural e espiritual de uma institui-
ção. Todo este monte de “papéis”, 
que muitas vezes são guardados 
unicamente como um “tesouro do-
cumental”, deve ser tirado de sua 
inércia, revisado, organizado e ad-
ministrado, a fim de que as informa-
ções aí contidas constituam um filão 
para o patrimônio espiritual, históri-
co e acima de tudo Marista, com o 
propósito de que as diferentes co-
munidades conheçam sua história 
e que os colégios, compostos por 
religiosos, leigos e leigas, se tornem 
parte do Carisma Marista, não so-
mente com palavras, mas também 
com ações concretas.34

33  Um arquivo histórico é aquele onde se conservam os documentos seleciona-
dos por seu valor permanente, em condições que garantem sua integridade e trans-
missão às gerações vindouras, uma vez que fazem parte do patrimônio histórico das 
nações e, portanto, da humanidade [Cf. Cruz Mundet, J. (2011) Dicionário..., p. 82]. 

34  Cf. Flores, F. (2011). Proyecto Archivo Histórico de la Congregación de los Her-
manos Maristas en Chile. Santiago, Chile, págs. p. 5-6. 
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Foi assim que começamos, em 
2011, “nossa viagem”, que levou 
cinco anos para se concretizar, 
mas que ainda não terminou. Neste 
contexto, a partir daquele primei-
ro encontro, criou-se aquilo a que 
chamaremos “rota patrimonial”, 
que consistiu em três projetos con-
secutivos, que permitiu continuar e 
unir os progressos feitos em cada 
etapa anterior. Embora tenhamos 
alcançado um progresso constan-
te, envidamos um grande esforço 
espiritual, intelectual e físico:35 

 • O primeiro destes projetos, de-
nominado “Arquivo Histórico da 
Congregação dos Irmãos Ma-
ristas no Chile”, foi realizado de 
agosto de 2011 a outubro de 
2012, e seu principal objetivo 
consistia em ter uma visão ge-
ral do que temos, como o sal-
vaguardamos, que melhorias 
poderíamos fazer na Sala do Pa-
trimônio?36 Nossa tarefa princi-
pal foi realizar um inventário do 
conteúdo da mencionada sala e 
começar a reorganizá-lo, procu-
rando unir as coleções (objetos 
tridimensionais e bibliografia) e 
as séries documentais. 

 • A segunda abordagem teve lu-
gar de março de 2013 a agosto 
de 2014. Tratava-se do “Projeto 
II do Arquivo Histórico-Patrimo-
nial da Congregação dos Irmãos 
Maristas”, que se concentrou 
em ligar as coleções e séries do-
cumentais da “Sala do Patrimô-
nio” àquelas que se encontram 
na Adega do Lar de Repouso e 
Enfermagem, Monsenhor Nún-
cio Sótero Sanz, n. 189, realizan-
do uma troca de recipientes e 
uma limpeza preventiva, com a 
depuração da bibliografia, elimi-
nando as cópias que não eram 
necessárias e/ou que estavam 
em mau estado. 

 • Finalmente, de setembro de 
2014 a agosto de 2015 desen-
volveu-se um terceiro projeto, 
que foi proposto como a con-
tinuação dos outros dois, re-
velando a necessidade de um 
espaço físico adequado para a 
correta conservação da docu-
mentação de caráter histórico, 
mas também para conter a bi-
blioteca patrimonial e alguns 
objetos tridimensionais. Nele, 
também nos pediam que pla-

35  Neste ponto, gostaria de salientar a obra levada a cabo por Patricio Valenzuela 
Arévalo e Camilo Alarcón Bustos, que trabalharam em várias etapas deste “sonho-
projeto” e, como tal, foram garantia de seu desenvolvimento contínuo.

36  Sala de reuniões no terceiro andar da Casa Central de Animação Marista “Hno. 
Gilberto Poza Arce”, onde foi instalado um móvel de madeira envernizada, embutido 
na parede como “biblioteca”, que continha objetos tridimensionais, bibliografia e do-
cumentos pertencentes ao patrimônio carismático cultural marista do Chile. 
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nejássemos a instalação física 
do Arquivo Histórico-Patrimonial 
Marista do Chile, com todas as 

caraterísticas técnicas, de se-
gurança e ambientais, exigidas 
por esta nova instituição.37

Planta baixa 
do Arquivo 
Histórico-Patrimonial 
Marista do Chile 
(escala 1:50)

4 O sOnhO sE 
TORnA REALIDADE: 
InsTALAçãO DO 
AhpM-cL (2015-2017) 

Aprovado em fevereiro de 2015 
pelo Conselho de Missão do Setor 
do Chile, o projeto de instalação de 
um Arquivo Histórico-Patrimonial 
Marista implicava uma reconside-
ração da arquitetura das três salas 
de aula adjacentes à biblioteca do 
Instituto Alonso de Ercilla, em San-
tiago, além de uma remodelação 
interna de tais áreas e a aquisição 
de móveis, equipamentos e recur-
sos especializados para a manu-
tenção de arquivos históricos.38  Por 

conseguinte, considerou-se um 
investimento em unidades de con-
servação para os documentos, que 
deveria ser adequadas para todos 
os suportes. Neste sentido, foram 
considerados móveis especializa-
dos, em termos físicos e ambien-
tais, que permitissem a acessibili-
dade, a conservação e a segurança 
dos documentos e também das in-
formações que eles contêm.39 Para 
realizar esses projetos de instala-
ção, ficamos concentrados nos se-
guintes objetivos: 

- Dispor de um espaço físico pa-
ra o armazenamento: Sala de 
Arquivos (documentos em pa-

37  Cf. Pino, P. (F.M.S.). (2014). Projeto Arquivo Histórico-Patrimonial da Congre-
gação dos Irmãos Maristas no Chile III. A) Para a instalação física do mencionado 
Arquivo B) Para continuar a acrescentar material histórico ao Archivum FMS. Apre-
sentação do projeto para pedido de autorização e recursos ao Delegado da Missão 
e a seu Conselho, 30 de junho de 2014. Santiago, Chile: Província Santa Maria dos 
Andes – Setor do Chile, p. 1. 

38  Cf. Reyes, E. (2015). Boletín 2. Consejo de Misión Sector Chile. Pangal, 19-21 de 
fevereiro de 2015. Setor do Chile, Província de Santa Maria dos Andes,  p. 6. 

39  Cf. Cruz Mundet, J. R. (2011). Diccionario…, p. 212-213.



maio2022

75Francisco j. Flores sánchez

maio2022

75

pel), Sala de Arquivos Fotográfi-
cos, de Vídeo e Áudio, além da 
Biblioteca Patrimonial Marista, 
da Biblioteca de Referência Es-
pecializada e da Sala de Cópias 
Maristas. Esta área corresponde 
a 60% do AHPM-CL. 

- Definir um espaço físico de tra-
balho e gestão: Escritório do 
Responsável pelo AHPM-CL (Ar-
quivista) e a Sala de Conserva-
ção e Processos Técnicos (onde 
se realiza a avaliação do estado 
de conservação, limpeza pre-
ventiva, além dos processos de 
descrição, catalogação, inven-
tário e digitalização, isto é, pres-
tando atenção ao tratamento do 
patrimônio carismático cultural 
marista). Esta área corresponde 
a 20% do AHPM-CL. 

- Temperatura e umidade adequa-
das, que devem ser controladas 
para os diferentes tipos de su-
porte, dividindo-os em vários lo-
cais do AHPM-CL para sua cor-
reta manutenção e estabilidade 
(entre outros, papel, fotografias, 
placas de vidro, slides, negati-
vos, videocassetes, cassetes e 
objetos tridimensionais). 

Depois da instalação e organi-
zação prévias do patrimônio docu-
mental marista do Chile, no dia 15 de 
novembro de 2016 teve lugar a tão 
esperada inauguração do Arquivo 
Histórico-Patrimonial Marista, para 
a qual foram convidados os reitores 
das doze obras educativas do Setor 
do Chile, além de todos os Irmãos 
que prestavam serviço de animado-
res de comunidade, contando tam-
bém com a presença do Ir. Saturni-
no Alonso, Provincial de Santa Maria 
dos Andes (2014-2021).40  

Como foi mencionado no come-
ço, também é importante ocupar-se 
das condições que se geram dentro 
e fora do edifício de nosso arquivo, 
motivo pelo qual, no início de 2017, 
solicitou-se ao Centro Nacional de 
Conservação e Restauração uma 
avaliação para certificar o padrão 
de suas instalações e o tratamento 
das coleções. “O percurso realizado 
permitiu aos profissionais constatar 
que no processo de criação da co-
leção e na habilitação dos espaços 
foi incorporada em tempo útil a con-
servação preventiva, resultando em 
uma coleção ordenada, armazena-
da em espaços com condições am-
bientais controladas e com sistemas 
de segurança incorporados”.41

40  Cf. Jara, F. (17 de novembro de 2016). “Inauguração do Arquivo Histórico-Patri-
monial Marista”. Tirado de: https://www.maristas.cl/noticia/2016/11/bm90aWNpYTM

41  Arriagada, M. e Correa, M. (2017). Relatório da Visita ao Arquivo Histórico-Pa-
trimonial Marista. 14 de junho de 2017. Santiago, Chile: Laboratorio de Papel y Libros, 
Centro Nacional de Conservación y Restauración, p. 3. 
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5. A sERVIçO DA 
MIssãO:  
O DEpARTAMEnTO 
DE ARquIVO E 
pATRIMônIO MARIsTA 
(2018-2021) 

O Arquivo e Patrimônio Marista é 
um órgão de serviços que oferece 
diferentes instâncias de acompa-
nhamento e formação a todos os 
Âmbitos de Animação, ao Delega-
do de Missão e seu Conselho, bem 
como a todas as Obras do Setor 
Marista do Chile, que fortalecem a 
organização, pesquisa e gestão da 
informação, da identidade e da me-
mória institucional, valorizando nos-
so patrimônio cultural marista.42 

Foi instituído em 2018, com a fi-
nalidade de administrar de maneira 
integral: o Arquivo Histórico-Patri-

monial Marista, o Museu Marista, 
a Biblioteca Patrimonial Marista e a 
Biblioteca de Referência. 

Depende da Secretaria Executi-
va de Missão do Setor do Chile e é 
composto por uma equipe interdis-
ciplinar de profissionais das áreas 
de Educação Patrimonial, Museo-
logia, Arquivística, Biblioteconomia, 
Historiografia, Espiritualidade e Pa-
trimônio Cultural, que trabalham em 
sinergia para a conservação, divul-
gação, sensibilização e transmissão 
de nosso patrimônio carismático 
cultural marista.43

Procuramos diariamente conso-
lidar-nos como uma Área de servi-
ços em rede, oferecendo ao Setor 
do Chile métodos sustentáveis para 
conservar, organizar e tornar trans-
parente a informação, mediante um 

Frontispício
do Arquivo 
Histórico-Patrimonial 
Marista 
do Chile (2016)

42  Cf. “Lineamiento Sectoriales”, in: Secretariado de Missão e Coordenadores de 
Campo (2019). Plano Estratégico 2019 – 2025, Setor do Chile, Província de Santa Ma-
ria dos Andes, p. 17. 

43  Os membros do Departamento de Arquivo e Patrimônio Marista são: Amelia 
Trejo, Ir. Patricio Pino e Francisco Flores. 
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marco legal, infraestrutura física e 
tecnológica, com pessoal altamente 
qualificado que, como membros da 
Província de Santa Maria dos Andes 
e da Rede de Centros de Memória 
Marista da Região da América do 
Sul,44 procuram educar, sensibilizar, 
disponibilizar e transmitir nosso ca-
risma e identidade como Maristas 
de Champagnat.45

6. uM ARquIVO 
hIsTóRIcO ADApTADO 
E DE AcORDO cOM 
As nEcEssIDADEs 

De agosto de 2011 a novembro 
de 2016, o Arquivo Histórico-Patri-
monial Marista do Chile foi um so-
nho que se foi tornando realidade, 
com a ajuda da Congregação e da 
visão de poucas pessoas, conven-
cidas de que os vestígios documen-
tais que constituem nossa história 
não podem nem devem perder-se, 
ser eliminados, saqueados ou ne-
gligenciados. As conquistas alcan-
çadas durante os anos de 2017 e 
2018 foram o fruto da vocação con-

cebida em volta dos documentos 
históricos, com o aperfeiçoamento 
e a formação, como patrimônio ma-
rista. 

Um novo desafio começa du-
rante o ano de 2019 e vai até 2025, 
através do planejamento estratégi-
co do Setor do Chile, e que o De-
partamento de Arquivo e Patrimônio 
Marista quer concretizar: a gestão 
documental.46 Trata-se de uma ini-
ciativa enorme, colossal, que às ve-
zes parece irrealizável; no entanto, 
estamos confiantes de que pode-
mos criar e consolidar um quadro 
de classificação que permita orde-
nar orgânica e funcionalmente os 
documentos da Congregação no 
Chile e na Província de Santa Maria 
dos Andes. 

A priori, um dos objetivos des-
te trabalho é que nossos leitores 
e leitoras saibam como se realiza 
um “arquivo” no século XXI, desli-
gando-se assim da imagem antiga 
e anacrônica que os meios de co-
municação implantaram em nossa 
mente: um arquivo não é um porão 
lúgubre, sombrio e cheio de papéis 
velhos e empoeirados, onde um 

44  Em novembro de 2018, o Arquivo Histórico-Patrimonial Marista do Chile rece-
beu a visita técnica do 4º Encontro da Rede de Centros de Memória Marista da Re-
gião da América do Sul. [4º Encontro da Rede de Centros de Memória Marista da Re-
gião da América do Sul”. Tirado de: http://memorias.umbrasil.org.br/2018/11/07/4o-
encontro-da-rede-de-centros-de-memoria-marista-regiao-america-sul/]. 

45  “Seção de Arquivo e Patrimônio Marista”. Tirado de:   https://www.maristas.cl/
sector_chile/patrimonio_marista 

46  É o tratamento arquivístico ao qual se submetem os documentos nas primeiras 
fases do ciclo de vida, visando um aproveitamento mais eficaz, eficiente e econômi-
co dos mesmos por parte das organizações, durante o tempo em que forem neces-
sários para a gestão administrativa, a tomada de decisões e a coleta de provas [Cf. 
Cruz Mundet, J. R. (2011) Dicionário..., p.186]. 
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idoso conhecido como “o arquivis-
ta” se arvora em guardião do recinto 
e de seus tesouros documentais. É 
este personagem que decide como, 
quando e a quem dá acesso pa-
ra examinar minuciosamente “seus 
antigos papéis”. Nada pode estar 
mais longe da verdade daquilo que 
significa “arquivo”,47 uma vez que 
este termo se refere a um sistema 
empresarial de gestão que, median-
te sua própria metodologia, contri-
bui de maneira efetiva para a defi-
nição dos processos de produção 
administrativa, garantindo a correta 
criação dos documentos, seu tra-
tamento, conservação, acesso e 
comunicação.48 Foi precisamente 
através de tais processos que, de 
2011 a 2016, se concretizou o sonho 
de um Arquivo Histórico-Patrimonial 
Marista do Chile. Entretanto, a partir 
de 2017, o arquivo - para o Setor e 
também para a Província de Santa 
Maria dos Andes – se projeta cada 
vez mais como entidade fiadora dos 
direitos das crianças, adolescentes 
e jovens.

Chegamos ao fim desta viagem, 
durante a qual passamos por mais 
anos do que inicialmente nos pro-
pusemos, mas é exatamente isto 
que acontece com os arquivos, os 
documentos e as informações que 
eles contêm: prendem-nos no pre-
sente, para nos levar a um passado 

que sirva de base para a constru-
ção de um futuro, em que possa-
mos nos identificar, vivendo hoje o 
sonho de Champagnat através de 
uma verdadeira revitalização encar-
nada nos vestígios tangíveis e intan-
gíveis que compõem o patrimônio 
carismático cultural marista. 

47  Etimologicamente, deriva do latim archivum e este, por sua vez, do grego 
arkheion, também conhecida como a residência dos magistrados [Cf. Cruz Mundet, 
J. R. (2016). Arquivística. Gestión de documentos y administración de archivos. Ma-
dri, Espanha: Alianza, pág. 68]. 

48  Cf. Cruz Mundet, J. (2011). Diccionario…, pág. 78. 

Hall da Sala de Arquivos que inclui o Fundo da Provín-
cia Marista do Chile (2016). 
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EsbOçO 
DA hIsTóRIA 
ADMInIsTRATIVA 
DO InsTITuTO 
A secretaria 
do Instituto do  
p. champagnat 
na base
de dados Access  

No artigo “Informatização de 
nossos arquivos” (Cadernos Ma-
ristas, nº 20, junho de 2004), Ir. 
Paul Sester mencionou uma impor-
tante decisão para os pesquisado-
res atuais: 

“Quando o Secretariado Geral empreendeu  
o trabalho de registrar no computador 
as fichas dos Irmãos vivos no Instituto, 
o serviço de arquivos começou o registro 
de cerca de 35.000 fichas dos Irmãos 
que foram inscritos desde 1817 até hoje”. 

O Ir. Paul fala sobre o grande 
arquivo feito de fichas de cartão 
medindo 21,8 x 9,2 cm1. A frente 
mostra o estado civil do Irmão e 
as etapas de sua vida religiosa. No 
verso, estão indicadas as comuni-
dades a que pertenceu. 

A digitalização dos arquivos 
possibilitou a exploração rápida 

do imenso corpus da maioria dos 
que passaram pelo Instituto. Vários 
Irmãos da administração geral se 
dedicaram a esta tarefa de grande 
fôlego. O Ir. Paul nos dá seus no-
mes: Ir. Fernand Ouellette, cana-
dense; Ir. Joseph Chang, chinês; 
Ir. Santiago Rosa Urquiza, antigo 
provincial do Chile, colaborador na 
secretaria geral em 1998-1999; e 
finalmente o Ir. Ernest Censi, fran-
cês. Quando escreveu em 2004, o 
Ir. Paul nos disse que a obra não 
estava terminada “porque nos re-
servamos o direito de anotar pos-
teriormente a versão dos arquivos 
contendo os cargos ocupados pe-
lo Irmão”. Este arquivo digitalizado, 
produzido no ACCESS, estava, no 
entanto, bem avançado, como tes-
temunha o Ir. Jean Ronzon, secre-
tário-geral após o capítulo de 2001, 
que fornece as seguintes informa-
ções: 

1 As mais antigas costumam ser mais grossas: cerca de 1 mm. Algumas fichas 
são menores.  

A R T I G O s
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“Descobri o arquivo Access para os Irmãos  
de todo o Instituto quando cheguei a Roma 
em setembro de 2003. Estava sob minha 
responsabilidade, como secretário geral,  
e sob a responsabilidade mais direta do Irmão 
Henri Réocreux até julho de 2004”.

Foi uma leiga de Roma, Erika 
Gamberale, quem dirigiu o escritó-
rio de estatística até julho de 2006. 
Gabriela Scanavino a substituiu 
após trabalhar no Arquivo. E um 
ano depois, Emanuela Lisciarelli 
assumiu o posto e continua a exer-
cer essa função até hoje. 

Finalmente, a base de dados 
ACCESS inclui quase 38.000 fi-
chas2. Agendada a data de ingres-
so no computador, sabemos que o 
primeiro registro foi feito em 11 de 
novembro de 1988 e o último em 3 
de agosto de 2010. Mas, como se-
rá dito a seguir por Emmanuela, o 
arquivo foi corrigido. Para escrever 
este artigo utilizei a base de dados 
ACCESS mantida no secretariado 
da província de L’Hermitage. O Ir. 
Colin Chalmers, que verificou este 
trabalho, usou uma versão mais 
recente que foi corrigida.

Depois de experimentar este 
banco de dados, Ir. Jean Ronzon 
avalia a vantagem e os limites:

 “Esta DB (Base de dados) era excelente 
para encontrar o Curriculum Vitae de um Irmão 
atual ou já falecido. Além disso, cada irmão 

possui um número de registro próprio, 
o que é muito importante para evitar confusão. 
Mas para fazer pesquisas adicionais, 
o banco de dados estava se tornando cada vez 
mais obsoleto”.

Após a atualização, em 2010, 
a Secretaria-Geral solicitou ao Ir. 
Marcelo de Brito que melhorasse 
o ACESSO. Mas ele preferiu cons-
truir um banco de dados diferente, 
chamado Kosmos, que se tornou a 
referência hoje. Quanto à Emanue-
la Lisciarelli, ela mesma relata sua 
experiência:

“Comecei a usar o banco de dados ACCESS em 
2009, quando comecei a trabalhar no escritório 
de estatística. Ele foi atualizado por mim, de 
2009 a 31.12.2015. A partir de 1º de janeiro de 
2016, os dados foram inseridos exclusivamente 
no Kosmos, cuja nova versão em breve estará 
disponível para as Províncias”.

“Nunca participei da criação 
do sistema ACCESS, mas apenas da entrada 
de dados. Então eu só posso fazer a 
descrição [...]. 
A “plataforma de entrada principal 
do ACCESS” (grade de campos 
pré-estabelecidos a serem preenchidos) 
previa a entrada dos dados pessoais 
dos Irmãos: sobrenome, nome, local e data 
de nascimento, nomes dos pais, nome religioso, 
datas de postulado, noviciado, escolasticado 
e data das profissões, província 
a que pertencem. Havia uma indicação 
aproximada sobre as modalidades de inserção, 
mas com o tempo ela foi perdida. [...]

2 Informações fornecidas pelo Ir. Adrien Mercier, secretário da província de 
L’Hermitage. O Ir. Colin Chalmers lembra que as fichas incluídas de 2015 a 2018 
contêm apenas o nome do irmão e a data da primeira profissão.
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“Havia um “código da casa” com o qual, 
por meio de um menu deslizante, se identificava 
a atual comunidade de residência, enquanto à 
direita, no campo de texto, se criou o histórico 
dos lugares de residência e as funções 
desempenhadas ao longo dos anos. 
O grande problema desse tipo de sistema, 
da forma como foi desenvolvido, era a 
sobreposição de dados. Qualquer modificação 
da plataforma de entrada não deixava nenhum 
vestígio anterior. […]” 

Por fim, Emmanuela julga que 
“este sistema foi eficaz para a épo-
ca”, mas que “a ideia de criar um 
novo tipo de base de dados (Kos-
mos) nasceu principalmente da 
necessidade de manter um histó-
rico das comunidades de residên-
cia e das funções assumidas pelos 
Irmãos ao longo do tempo”. 

Esses testemunhos, portanto, 
nos dão uma visão geral dessa 
operação de digitalização sempre 
em andamento. Como pesquisa-
dores, sabemos que, apesar de 
suas limitações, o ACCESS ainda 
é utilizado. Mas, como não temos 
informações claras sobre o arquivo 
que serviu de base a este softwa-
re, eu gostaria de situar esta fer-
ramenta na história da organiza-
ção administrativa do Instituto, que 
remonta aos seus primeiros anos 
e, se possível, datar seu ponto de 
partida.

1.  Esboço dE  
uma história da 
sEcrEtaria-GEraL 
do instituto

Os primeiros anos do Instituto, 
de 1817 a 1822, foram uma época 
sem uma verdadeira organização. 
Foi em 1822 que Champagnat ini-
ciou o registro das entradas. Então, 
em 1825, o Pe. Courveille abriu um 
registro de despesas e entradas. 
Em seguida, vêm os registros de 
tomadas de hábito (OFM3 / 497-
568); votos temporários (OFM3 / 
569-574) votos perpétuos (575-
598); e dos falecidos (599-603), 
registrados no volume 3 de Origine 
des Frères Maristes, publicado em 
2011 pelo Irmão Paul Sester. O Ir. 
Avit situa claramente o início deste 
esforço administrativo do Institu-
to no que diz respeito ao pessoal, 
(Annales, 1829, § 97):

“Até este ano (1829) nenhum registro havia 
sido feito para enunciar as tomadas de hábito e 
a emissão de votos. Para preencher esta lacuna, 
o Padre iniciou três registros: um para a tomada 
de hábito, outro para os votos temporários e o 
terceiro para os votos perpétuos. Cada Irmão era 
convidado, à medida que ia sendo encontrado, 
a escrever ele mesmo o ato de sua tomada de 
hábito, seus votos temporários ou de sua profissão 
em um desses registros. Vários que se retiraram 
não estavam mais lá3 para fazer isso. Outros se 
contentaram em escrever o ato de sua tomada de 

3 Compreenda: não estavam mais lá. O Ir. Avit estimou em 20 os que deixaram o 
Instituto antes de 1829 (ver p. 316). Também há irmãos que morreram prematuramente 
e que estão no mesmo caso. 



82 Esboço da história administrativa do Instituto

40
fms   Cadernosmaristas

hábito e seus votos temporários nos respectivos 
registros4, e seus nomes não constam do registro 
de tomada de hábito. Quando nossos sucessores 
lerem esses três registros, eles serão capazes de 
ver aí sombras, especialmente porque nenhuma 
ordem cronológica foi mantida”. 

O ano de 1829 é um marco im-
portante, mais aproximado porque 
o estabelecimento dos votos em 
1826 já exigia a memória de com-
promissos muito mais profundos 
do que uma simples promessa5. 
A manutenção dos registros ainda 
não é muito rigorosa, uma vez que 
os atos de tomada de hábito e de 
profissões não eram registrados 
no dia da cerimônia, mas em várias 
ocasiões e em um ou outro regis-
tro. Por exemplo, a tomada do há-
bito do Ir. Stanislas Fayol, em 25 de 
outubro de 1822, só é mencionada 
em seu relatório da profissão per-
pétua, em 11 de outubro de 1826. 
O Irmão Antoine Couturier (OFM3 
p. 244), que emitiu os votos perpé-
tuos em 11 outubro de 1826, men-
ciona que foi admitido ao noviciado 
em 1º de janeiro de 1819 e tomou o 
hábito em 15 de agosto do mesmo 
ano. Somente em 1833 os regis-
tros dos votos deixaram de men-
cionar a data de entrada e tomada 
do hábito. A partir de 1836, com o 
aumento do número de Irmãos, os 
relatórios individuais de profissão 
serão substituídos por listas coleti-
vas. Será o mesmo para a tomada 
de hábito em 1838. Portanto, a ad-

4 Expressão equivocada: significa que alguns mencionaram a data de sua tomada 
de hábito no registro dos votos temporários ou perpétuos.

5 Entretanto, para o Ir. Avit, a secretaria estava mal organizada, e ainda 
aproximadamente antes de 1833 (Annales 1833 § 1) :« [1] 

ministração do pessoal foi organi-
zada entre 1826 e 1838.

Sobre as relações com o exte-
rior, nos diz o Ir. Avit, nos Annales 
de l’Institut (1834 § 1): 

“Desde o seu início, a congregação não tinha um 
secretariado. Na maioria das vezes, o R.P. lidava 
pessoalmente com os municípios ou os fundadores 
(de escolas) que lhe pediam Irmãos. A maior 
parte das cartas que escrevia não ficava guardada 
[...] O bom Padre [...] organizou uma secretaria 
cujo funcionário, além dos escritos comuns, 
ficava encarregado de guardar cópias das cartas 
enviadas [...]. O secretário a princípio manteve 
seu registro sem ordem cronológica. Ele inseriu, 
desordenadamente, documentos oficiais de 1829, 
1830, 1831, 1833 com aqueles de 1834, etc. Até 
temos razões para acreditar que ele fez muitas 
omissões”. 

Apesar de todas essas reser-
vas e aproximações, a data de 
1829 pode ser considerada como 
a da criação de um secretariado 
permanente em Notre-Dame de 
L’Hermitage, com duas funções: 
compilar os compromissos dos Ir-
mãos e catalogar a correspondên-
cia e os papéis administrativos da 
congregação. O Ir. Avit não nos 
dá o nome desse secretário, em 
sua opinião não muito competen-
te. Não se trata do Irmão Francis-
co de quem se diz (Annales 1820 
§ 25): “Ele foi o futuro secretário, 
o conselheiro do fundador e o seu 
sucessor” que, tendo-se tornado 
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6 Os Annales, (1835 § 116) citam o diário de Champagnat em 1835: “o C.F. 
Francisco deve cumprir as funções de secretário até segunda ordem”. 

7 Ele denunciou à congregação de propaganda romana a atitude dos superiores 
no Capítulo de 1852-54, acusando-os de autoritarismo e de introdução de regras 
não de acordo com a tradição.

braço direito do Fundador, foi ca-
paz de administrar o Instituto em 
sua ausência6. Seu título de secre-
tário, portanto, preparou-o para se 
tornar “diretor geral” do Instituto 
em 1839. O irmão pouco qualificado 
mencionado pelo Ir. Avit era ape-
nas um executor: um “escriturário” 
(em francês ‘teneur de livres’) co-
mo diziam na época. No entanto, 
no início, a palavra “secretário” co-
bria duas funções distintas.

Os Annales datam em 1838 (§ 
406) a nomeação do Ir. Babylas 
(Geay Pierre) como “o primeiro se-
cretário titular do instituto”. Nasci-
do em 1821 em Saint Symphorien-
-le-Château (hoje, Saint Sympho-
rien-sur-Coise), tomou o hábito em 
1838. Por sofrer crises epilépticas 
que o impediam de lecionar, ocu-
pou este cargo por cerca de quin-
ze anos (1838-1853). Na verdade, 
foi uma crise epiléptica que causou 
sua morte repentina em seu escri-
tório.  Com o passar dos anos, ele 
certamente adquiriu bastante. Em 
todo caso, assumiu suas funções 
em um momento de profunda mu-
dança e forte desenvolvimento do 
Instituto. E ele morreu após a pri-
meira sessão do capítulo de 1852-
54, que deve ter imposto um tra-
balho pesado a ele. 

Seu sucessor foi o Ir. Marie-
-Ausone (Barrot Louis), nascido 

em Rive-de-Gier em 1809, não 
muito longe de Notre-Dame de 
L’Hermitage, e entrou também 
no Instituto em 1838. É, portanto, 
uma vocação tardia, provavelmen-
te inadequada para o ensino. Se-
gundo o seu registro, foi secretário 
em três ocasiões: em 1847-1851, 
ou seja, como auxiliar do Ir. Ba-
bylas, depois como seu sucessor 
em 1854-57. É provável que o se-
cretário nos anos 1857-1860 tenha 
sido o Irmão Marie-Jubin que, em 
famosa carta7, se apresentou em 
março de 1858 como secretário-
-geral, antes de ser destituído des-
te posto central. Depois de três 
anos lecionando em três lugares 
diferentes, o Ir. Marie-Ausone vol-
ta a ser secretário, desta vez em 
Saint Genis-Laval, já que a secre-
taria, como a Casa Mãe, se mudou 
em 1858. Mas ali ficará apenas um 
ano, como assistente do Ir. Euthy-
me (Collard Claude), primeiro a ter 
o título de secretário-geral do Ins-
tituto, que exercerá essas funções 
até 1868.

A passagem do Ir. Marie-Auso-
ne para o Ir. Euthyme indica uma 
mudança completa de status. A 
partir de agora, o secretário será 
um Irmão do primeiro escalão, tra-
balhando em estreito contato com 
o Superior Geral, mais ou menos 
como o fez a dupla Champagnat-
-Francisco. Além disso, o Ir. Euthy-
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me se tornará assistente geral. Foi, 
sem dúvida, em seu tempo e sob 
sua liderança que se iniciou o gran-
de arquivo dos Irmãos8 que serviu 
de base principal para o atual ar-
quivo informático ACCESS. Em to-
do caso, o volume 1 das delibera-
ções do Conselho Geral indica, em 
13 de novembro de 1865: 

“O Ir. Euthyme consultará os Irmãos das Escolas 
Cristãs sobre os métodos usados entre eles 
para visitar os estabelecimentos e manter 
a Secretaria, etc. ... etc...”...

Antes de 1860, os secretários 
certamente contavam com ajuda 
mais ou menos ocasionais, mas 
o arquivo ACESSO quase não nos 
deixou nomes. Sob o Ir. Euthyme, 
o Ir. Marie-Raphaël (Passot Clau-
de) trabalhou como subsecretário 
em 1865-66. Tendo se tornado as-
sistente, o Ir. Euthyme será subs-
tituído pelo Ir. Juste (Constant Au-
guste), secretário-geral de 1868 
a 1876, cujo auxiliar, em 1868-69, 
foi o Ir. Jean-Félix (Faure Antoine) 
e depois, a partir de 1874, o Ir. Ti-
te (Debresse JM). Ao contrário do 
Ir. Euthyme, o Ir. Juste não é uma 
personalidade importante, mas o 
Ir. Avit explica (1867 § 42) que F. 
Félicité foi nomeado assistente 
em 1867 para ajudar e até mesmo 

substituir o Irmão Jean-Baptiste, 
muito doente e ainda assistente 
em Saint Genis-Laval. Como não 
queria essa ajuda, o Ir. Félicité, de-
sempregado, substituiu o Ir. Euthy-
me como secretário-geral, talvez 
sem ter o título. O Ir. Juste teria, 
na verdade, sido apenas o primeiro 
ajudante do Ir. Félicité. Os Annales 
indicam (1869 § 21) que os Irmãos 
Pemen e Paulien são subsecretá-
rios9. 

Quanto ao Ir. Eubert, (Meunier 
Pierre) que sucedeu o Ir. Juste 
(1873 § 17), ele se assemelha ao Ir. 
Euthyme: assistente geral de 1863 
a 1876, tornou-se secretário-geral 
de 1876 até sua morte em 189310. 
Ele é assistido pelos Irmãos Tite, 
André-Marie, Flavius, Emilianus. É 
com a sua nomeação que a fun-
ção de secretário-geral passa da 
condição de pessoal administrati-
vo da Congregação para a de su-
perior maior. A decisão foi tomada 
no Capítulo Geral, em 18 de agos-
to de 1876, após a aprovação, em 
votação secreta, da seguinte mo-
ção: “O Irmão Procurador Geral e o 
Irmão Secretário-Geral farão parte 
do Capítulo como Membros.natos11, 
com a condição de que tenham si-
do nomeados para o cargo, por vo-
to secreto e por maioria absoluta 

8 A maioria tem 21,8cm de altura por 9,2cm de largura. Também existe um formato 
menor: 18,8 X 6. 

9 Em sua reunião de 24 de junho de 1876, “o Conselho Geral considerou para 
o Secretariado os Irs. Donat, Secretário-Geral, Paulien e André-Marie, secretários 
assistentes”.

10 Sua biografia o coloca como secretário-geral de 1874 a 1893. 
11 Ou seja, membros de direito. 
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de votos dos membros do Regime 
reunidos”. O Ir. Eubert será suce-
dido pelo Ir. Pierre-Joseph (Fayolle 
Philibert), um antigo visitador que 
continuará essas funções em Gru-
gliasco após 1903.

Assim, traçamos a história da 
organização administrativa do Insti-
tuto, em algumas etapas principais. 
Foi entre 1826 e 1829 que surgiu a 
necessidade de acompanhamento 
administrativo com a instauração 
dos votos, o recrutamento mais in-
tenso e as obras mais numerosas. 
Pouco depois, por volta de 1835, o 

Ir. Francisco se tornou, sem ter o tí-
tulo, o primeiro secretário-geral do 
Instituto. Estabelece-se, portanto, 
o duplo sentido do termo “secretá-
rio”, que designa ao mesmo tempo 
um simples empregado na manu-
tenção dos livros e registros, e um 
Irmão investido de real poder de 
comando. Em 1876, o que era ape-
nas um cargo de alto funcionário 
do Instituto dava acesso ao posto 
de membro de direito do Capítulo. 
Ainda não é um cargo equivalente 
ao de assistente: o secretário-ge-
ral é nomeado pelo “Regime” e não 
eleito pelo Capítulo.

Nome religioso Nome civil N/D Secretaria Datas Título

Babylas Geay Pierre 1821-1854 NDH 1838-1854 Secretário 

Marie-Ausone Barrot Louis 1809-1886 NDH 1847-1851 
1854-57
1860-6

Secr.

Marie-Jubin ? 1857-60 ? Secr. geral ?

Euthyme Collard Cl. 1821-1899 SGL 1860-1868 Secr. geral

Marie-Raphaël Passot 
Claude-H.

1841-1911 SGL 1865-1866 Sub-secr.

Jean-Félix Faure  
Antoine

1846-1917 SGL 1868-1869 Secr. 

Juste Constant 
Aug.

1818-1891 SGL 1868-1876 Secr. Ger. 

Tite Debresse 
J-M

1829-1912 SGL 1874-1903 Secr

André-Marie Grizard 
André

1856-1890 SGL 1876-1877 Secr

Eubert Meunier 
Pierre

1826-1893 SGL 1876-1893 Secr. Ger.

Flavius Françon 
Gabr.

1822-1899 SGL 1877-1878 Secr

Emilianus Grouiller 
Paul J.H.

1863-
1903(S)

SGL 1885-1894 Secr

Pierre-Joseph Fayolle Phil. 1854-1922 SGL 1893-1905 Secr. Ger.

anexo: Lista dos secretários identificados no arquivo accEss 



86 Esboço da história administrativa do Instituto

40
fms   Cadernosmaristas

Durante o século XX, o cargo de 
Secretário-Geral, portanto, só se 
tornou mais claro e bastante tra-
dicional a partir de 1860. Em 1858, 
ele se mudou de L’Hermitage para 
St Genis-Laval. No século XX mu-

dou-se três vezes: em 1903, 1939 e 
1961. A partir de 1909, uma das ta-
refas importantes dos secretários-
-gerais era a redação do Bulletin 
de l’Institut. Eu tentei reconstituir a 
lista. 

Nome  
religieoso

Nome civil N/D Secretaria Datas Título

Gérald Flahaut Charles 1829-1909 Grugliasco 1905-1907 Secr. Ger .

Dalmace Laurans J. L. 1862-1929 Grugliasco 1907-1929 Secr. Ger.

Jean-
-Emile

Barraud Emile 1878-1971 Grugliasco 1929-1938 Secr.Ger. 

Avit Belmon J.B. 1871-1954 SGL 1938-1954 Secr. Ger.

Régis-
-Aimé

Perreault Aimé 1903-1957 SGL 1955-1957 Assistente 
Secr. Ger. 

Marie-
-Basilide

Fréléchoz J. 1909-2005 SGL 1957-1958 Assistente 

Joannès-
-Eugène

Minot Eugène 1902-1970 SGL/Roma 1958-1967 Secr. Ger.

Pierre-
-Raphaël

Gabriel Michel 1920-2008 Roma 1967-1976 Secr. Ger.

Paul-
-André

Paul Sester 1926-2020 Roma 1976-1985 Secr. Ger.

Yves-
-Marcellin

Thénoz Yves 1931-1994 Roma 1985-1993 Secr. Ger.

Grande Galindo 
José-Luis

Roma 1993-
2000

Secr. Ger.

12 Circulaires, XIII, Chronologie p. 489-491. O Anexo IX da Chronologie de 2010 
(p. 523-525) é mais ou menos preciso. A partir de 1893, o Ir. Gérald era assistente 
encarregado do litigioso: cargo muito administrativo, muito próximo daquele de 
secretário geral. 

13 O Ir. Régis-Aimé, assistente desde 1948, adoeceu gravemente do coração a 
partir de 1951. Por isso, mantendo o título de assistente, substituiu o Ir. Avit como 
secretário-geral a partir de 1955. Suas funções de assistente foram assumidas pelo 
Ir. Thomas Austin em 1953. O Ir. Régis-Aimé morreu repentinamente em 1957. 

14 O Ir. Marie-Basilide herdou o secretariado do Ir. Régis-Aimé até o capítulo de 
1958. Eleito assistente, renunciou em 1960 e foi substituído pelo Ir. Gildo Cotta (1960-
67). Ambos foram responsáveis pelo Bulletin de l’Institut por algum tempo, sem ter 
o título de Secretário-Geral. 

15 A Casa Geral mudou-se para Roma em 1961.
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2. a oriGEm do 
arquivo usado 
como rEfErência 
para o banco dE 
dados accEss 

É claro que foi com o Ir. Yves 
Thénoz, Secretário-Geral, que nas-
ceu o projeto de digitalização de 
nossas fontes sobre os Irmãos a 
partir dos 35.000 arquivos referi-
dos pelo Ir. Paul Sester. Mas cer-
tamente outras fontes foram utili-
zadas, notadamente os registros 
elaborados a partir de 1829 que já 
mencionei. Em 1854, a Regra de 
Governo (Cap. III, 3 ° seção, arti-
go 6) dispõe que o Superior Geral, 
a fim de conhecer as aptidões de 
cada Irmão: 

“terá um registro que conterá o nome 
de todos os Irmãos, sua idade, a época de sua 
admissão ao noviciado, o dia de sua tomada
de hábito, o dia também da emissão do voto 
de obediência e de sua profissão, suas qualidades 
de corpo e mente, seus talentos, seu caráter, 
o grau de seu julgamento, de seus conhecimentos 
adquiridos e, finalmente, para o que eles 
são convenientes. Todas essas coisas serão 
escritas à medida que elas acontecerem”.

O Irmão Francisco certamente 
não esperou até 1854 para ter, de 
uma forma ou de outra, tais infor-
mações que já constituíam uma 
espécie de arquivo essencial para 
a gestão de um corpo de 1.500 Ir-
mãos. O Capítulo Geral, portanto, 
apenas formalizou uma prática. No 
entanto, estamos falando de um 
“registro” e não de um arquivo.

O Ir. Colin Chalmers também 
nos fala de arquivos mais antigos.

“Até perto de 1950, os dados de um Irmão eram 
registrados em um cartão contendo seus dados 
pessoais na frente e as comunidades nas quais 
ele residia no verso. Eles foram listados em ordem 
alfabética por nome de religioso. Esses arquivos 
são sempre mantidos nas dependências dos 
Arquivos Gerais”. 

“Depois de 1950, a forma das 
fichas mudou. Dados pessoais fo-
ram digitados e os nomes das co-
munidades escritos manualmen-
te a cada ano. Essas fichas eram 
muito maiores que as primeiras. 
Atualmente, muitas delas contêm a 
foto de identificação do Irmão, que 
foi acrescentada em uma data que 
desconheço”.

O Ir. Colin especifica que esse 
sistema de fichas grandes durou 
até por volta do ano 2000, mas 
que a partir da década de 1970 sua 
gestão parecia ter sido muito apro-
ximada. Em data indeterminada, 
optou-se por fotocopiar as fichas 
anteriores a 1950 em folhas A4 e 
mantê-las em arquivos individuais 
que podem conter outros docu-
mentos tais como indultos, atas 
de profissão, etc., e as grandes 
fichas. Atualmente, muitos arqui-
vos não contêm detalhes pessoais 
sobre um ou outro Irmão, e alguns 
estão completamente vazios.

Podemos, portanto, seguir, de 
maneira aproximada, o esboço dos 
sucessivos meios que o Instituto 
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utilizou para administrar seu pesso-
al: primeiro, os registros, dos quais 
mantemos um grande número; de-
pois, dois arquivos, um em funcio-
namento até por volta de 1950, e o 
próximo parecendo cobrir mais ou 
menos o final do século 20, antes 
que o banco de dados ACCESS, 
estabelecido em 1988-2010, se tor-
nasse uma base que o software 
Kosmos deveria suplantar. 

3. a quEstão da 
criação do GrandE 
arquivo antiGo

Resta uma pergunta inquietan-
te: por que, quando e por quem 
foi produzido esse enorme arquivo 
de aproximadamente 35.000 fichas 
pessoais de Irmãos? O Ir. Avit, que 
escreveu seus Annales até cerca 
de 1890, não o menciona. A circular 
de 26 de julho de 1865 (T.3 (1860-
69) p. 267) poderia ser o ato fun-
dador, pois pede que todos os Ir-
mãos, professos ou não, e mesmo 
os diretores, se encontrem com o 
secretário da Casa-Mãe, no próxi-
mo retiro para lhe entregar o bre-
vet e a certidão de nascimento para 
que a administração central dispo-
nha desses documentos diante das 

autoridades civis. Sobretudo, os Ir-
mãos nascidos em 1845 darão ao 
secretário as informações de que 
ele necessita para o seu “compro-
misso de dez anos” que deve ser 
apresentado perante a Instrução 
Pública que, na França, os dispensa 
do serviço militar16. É por isso que 
o Ir. Luis-Maria pede a cada Irmão 
que comunique ao secretariado, se 
possível por escrito: nome da reli-
gião; sobrenome e nomes próprios; 
local e data de nascimento; dia de 
entrada no noviciado; sobrenome, 
nome próprio e profissão do pai 
e da mãe (ou tutor); “seu local de 
nascimento, sua residência atual, 
se eles sabem assinar. Nenhuma 
evidência documental sustenta esta 
hipótese da criação do arquivo na-
quela época, mas acredito que seja 
muito credível. 

4. matrícuLas E 
orGanização do 
arquivo (1826-1903)

Pensei que, trabalhando com as 
matrículas dos Irmãos, poderia per-
ceber as camadas de criação do 
grande arquivo, pois o empilhamen-
to estratigráfico revela as eras ge-
ológicas, principalmente porque a 

16  Depois de 1860, o governo imperial, insatisfeito com os católicos excessivamente 
ultramontanos e desconfiado das congregações, tornou-se relutante em conceder 
isenção do serviço militar aos congregacionistas que não eram efetivamente 
professores. Os irmãos ingleses e escoceses não precisavam temer esse serviço: 
eles eram considerados membros do clero. 
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base de dados ACCESS parece ter 
respeitado as matrículas antigas.

Como todo o arquivo constituía 
um volume de dados muito grande, 
optei por trabalhar com a grande 
amostra de Irmãos que fizeram sua 
primeira profissão antes de 1904, o 

que dá o já respeitável total de mais 
de 10.000 fichas17. A tabela a seguir 
mostra que alcancei alguns resulta-
dos, mas que seria necessário um 
trabalho aprofundado sobre o gran-
de arquivo e os registros para en-
tender melhor como esses dados 
foram organizados. 

17  Enquanto trabalhava nas tomadas de hábito antes de 1900, o Ir. Colin Chalmers 
obteve resultados bastante semelhantes, geralmente um pouco mais baixos devido 
ao fato de que sua base é um pouco mais restrita. Acho que as contagens dele 
também são um pouco mais precisas do que as minhas. 

18  Entre parênteses, os números obtidos pelo Ir. Colin Chalmers. 

Matrículas Números do  
arquivo Access

Número  
de Irmãos18 

Comentário 

429-6742 1-103 103 (80) Ordem alfabética por sobrenomes. 
Letra A

6765-15335 104-372 268 (176) Todos os Irmãos declarados falecidos

15731-17975 373-1479 1106 (1028) Ordem alfabética por nome religioso. 
Letra A

17980-18713 1483-1837 354 (374) Letra B

18716-20061 1837-2439 602 (540) Letra C

20062-20723 2440-2753 313 (286) Letra D

20724-22079 2754-3338 584 (551) Letra E

22088-22992 3341-3710 369 (355) Letra F

22994-23880 3711-4077 366 (315) Letra G

23881-24173 4078-4385 307 (144) Letra H

24473-24651 4387-4442 45 (56) Ordem alfabética por sobrenomes. 
Letra A

24655-34490 4443-8923 4480 (4070) Ordem alfabética B-S incluído

34492-34502 8924-8934 10 (10) Irmão antigos (professos em 1826-28)

34503-34560 8935-8962 27 (28) Ordem alfabética por sobrenomes. 
Letra S (seguinte)

34566-34976 8963-9148 185 (163) Sobrenomes: Letras T e U

34977-34978 9149-9150 2 (2) Dois Irmãos antigos (Prof. em 1829-30)
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34980-35452 9151-9369 218 (196) Sobrenomes. Letra V

35457-35614 9370-9393 23 (22) Sobrenomes. Letras W-Y-Z

35629-36087 9394-9628 234 (239) Ordem alfabética por nomes de Irmãos. 
Letras A-M

36087-36122 9629-9640 11 (8) Irmãos que fizeram profissão antes de 
1840 

36151-36164 9641-9646 5 (2 ?) Profissões em 1902-1905

36173-37293 9647-10406 749 (747) Professos que saíram de 1828 a 1901

total 10361 (9392)

A parte da base de dados AC-
CESS dedicada aos Irmãos do século 
XIX incluiria, portanto, dois catálogos 
principais: um, inacabado, de 4.000 
nomes de religioso; a outra, comple-
ta, com mais de 5.000 sobrenomes. 
Existem também catálogos mais mo-
destos, mas bastante consistentes; 
por exemplo, nas matrículas 6765 a 
15335, a lista de 268 Irmãos todos 
falecidos. Ou nas matrículas 36 173 a 
37293, 749 Irmãos todos declarados 
que saíram. Essas duas listas, talvez 
revelem a digitalização de registos 
independentes do arquivo de car-
tão, constituídos antes ou depois do 
próprio arquivo e podendo mesmo 
funcionar em paralelo com ele. Em 
suma, a velha ordem das fichas res-
ponde a lógicas diferentes e em mo-
mentos diferentes que não são fáceis 
de desvendar. 

5. a província  
dE notrE-damE  
dE L’hErmitaGE  
no GrandE  
arquivo 

Eu tentei uma pesquisa na 
província de Notre-Dame de 
L’Hermitage, que me deu resulta-
dos muito próximos aos da tabela 
anterior. Encontro ali um catálo-
go completo de sobrenomes, que 
revela uma relativa consistência 
de matrículas que se seguem de 
24.359 a 35574 e fragmentos de 
catálogos de nomes religiosos. Fi-
nalmente, um catálogo dos Irmãos 
que saíram pode não vir do arquivo 
grande, mas de um registro espe-
cífico. 
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Matrícula Catálogo dos 
Sobrenomes

Número  
de Irmãos

Catálogo dos 
Nomes religiosos

Registrado no  
ACCESS em:

1514-6299 Agier-Arrestat 20 1996, 2001,2009

14992-17939 82 Amasius-Aventin 1992-93

18012-23174 18 Barlaam-Front 1993,1998 

24329-24641 Arsac-Ayglon 16 1996…

24661-25803 Badel-Bunard 88 1996

25852-26417 Chelles-Cusin 35 1996

26448-26856 Dallemagne-
-Desrieux

17 1996

26889-2743 Caillat-Chazalle 27 1996

27443-27888 Deux-Duvergier 12 1996

27954-28530 Epalard-Furet 
(E-F)

14 1996

28558-29486 Gagnaire-Guyot 31 1996-1997

29537-30810 Hanotel-Luzy 
(H-J-L)

34 1997

30937-33080 Magnard-Pug-
net (M-N-O-P) 

61 1997

33126-34396 Rabeyrolle- 
Sibillon(R-S)

29 1997

34491-31502 Furet-Dumas (12 dos primeiros Ir-
mãos)

1997

34546-34745 Soulier-Thiollière 
(S-T)

05 1997

34882-34978 Beauvoir-Frécon (4 dos primeiros  
Irmãos)

1997, 2001

35135-35574 Vaschalde-
-Yvroux (V-Y)

11 1997

35634-36125 55 Andoche-Viventiol 
(A-V)

1997-1998

36127-36985 592 Catálogo dos Irmãos 
que saíram  
(1828-1866) 

1998
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A base de dados ACCESS res-
peitou, portanto, as matrículas dos 
Irmãos o suficiente para que apa-
reçam vestígios de uma organiza-
ção antiga. Um trabalho mais me-
ticuloso poderia esclarecer isso. 
Mas, isso vale a pena?

À Guisa  
dE concLusão 

Resta-me evocar rapidamen-
te a questão da confiabilidade do 
banco de dados ACCESS que tratei 
em um artigo publicado em Cham-
pagnat-org/Histoire mariste.

Em primeiro lugar, gostaria de 
salientar que os criadores do ban-
co de dados ACCESS conseguiram 
torná-lo um ótimo meio de conhe-
cer o Instituto como um todo. O 
curriculum vitae de dezenas de mi-
lhares de Irmãos falecidos ou que 
saíram é muito facilmente acessí-
vel para nós e geralmente confi-
ável. No entanto, destaco alguns 
problemas encontrados. 

Em primeiro lugar, um grande 
número de Irmãos que tomaram o 
hábito e receberam um nome reli-
gioso antes da criação do grande 
arquivo não tinha ficha. E mesmo 
uma pesquisa que realizei no pe-
ríodo de 1840-60 mostra que o 
ACCESS subestima o número de 
profissões perpétuas e de tomada 

de hábitos, em comparação com 
outras fontes confiáveis, como os 
Annales de l’Institut. O número to-
tal de membros da congregação 
seria de pelo menos 40.000. E en-
tão, como qualquer documento 
estatístico, o arquivo ACCESS con-
tém uma série de erros administra-
tivos inevitáveis. Encontrei datas 
de profissão anteriores a 1826, ano 
dos primeiros votos, porque havia 
um erro de século no registro: por 
exemplo 1820 em vez de 1920...

Às vezes, esses erros ou apro-
ximações se devem ao conheci-
mento insuficiente da história do 
Instituto. Assim, de 1840 a 1903, os 
Irmãos que saíam do noviciado fa-
ziam apenas o voto de obediência 
e não eram considerados verda-
deiros professos e não eram elei-
tores no capítulo19. Mas o arquivo 
ACCESS ignora esse fato histori-
camente importante. No entanto, 
o ACCESS é muito útil para deter-
minar o número anual de votos de 
obediência entre 1840 e 1903, difícil 
de encontrar em outras fontes.

Em relação às datas dos votos 
dos primeiros Irmãos, o arquivo 
ACCESS é muitas vezes falso por-
que não vimos e nem sabemos 
que em 1826-1828 uma dúzia de 
Irmãos fez votos perpétuos sem 
nunca ter feito votos temporários. O 
ACCESS, no entanto, concede-lhes 
votos temporários como se os votos 
secretos anteriores a 1836 tivessem 

19  Ver a circular de 10 de abril de 1852 (C. II, p. 105) que indica cerca de 337 
professos eleitores. 



maio2022

93André Lanfrey, fms e Adrien Mercier, fms 

20  Também é fácil verificar isso consultando o registro das profissões temporárias 
e perpétuas. (Origines Maristes, t. 3, docs. 569 e 575.)

os na mesma data. A tabela abaixo 
compara os resultados do ACCESS 
(falso) aos dos registros. 

sido todos temporários20. Às vezes 
terminamos encontrando Irmãos fa-
zendo votos temporários e perpétu-

Matrícula Irmão Voto temp 
Access

Voto perp.  
Access

Saída/ 
Falecim

Voto temp. 
Registro

Voto perp. 
Registro

32960 Joseph 
(Poncet)

1826-10-08 1836-10-10 F 1826-10-08

24608 Laurent 
(Audras)

1826-10-11 1836-10-10 F 1826-10-11

28174 Stanislas 
(Fayolle)

1826-10-11 1836-10-10 F 1826-10-11

20144 Damien 
(Mercier)

1826-10-11 F 1826-10-11

34501 Ambroise 
(Pessonnel)

1826-10-11 1828-09-08 F 1826-10-11

22762 François 
(Rivat)

1826-10-11 1836-10-10 F 1826-10-11

34492 Gonzague 
(Sabatier)

1826-10-11 1828-10-05 S 1826-10-11

20677 Dorothée 
(Villelonge)

1826-10-12 1836-10-06 F 1826-10-12 1833-10-06

27460 Jean-Pierre 
(Deville) 

1826-10-18 1827-09-30 F 1826-10-18 

21684 Etienne 
(Pojnard) 

1826-10-18 1826-10-18 F 1826-10-18

28168 Théodoret 
(Fayasson)

1827-09-25 1832-05-29 F 1826-09-25 1831-05-29

33022 Xavier 
(Prat)

1827-10-12 1829-10-25 F 1827-10-12

24607 Louis 
(Audras) 

1828-09-08 1836-10-10 F 1828-09-08

25535 JeanMarie 
(Bonnet) 

1828-09-08 1836-10-00 F 1828-09-08

34502 Abel 
(Dumas)

1828-09-08 1828-09-08 S 1828-09-08

36178 Anselme 
(Poujard) 

1828-09-08 1831-05-22 S 1830-09-08 1831-05-22

24323 Hippolyte 1828-09-08 1828-09-08 E 1828-09-08

18040 Barthélemy 
(Badard)

1828-10-05 1828-10-05 F 1828-10-05



É especialmente sobre as fun-
ções dos irmãos que o ACCESS 
é decepcionante, em parte por 
causa de abreviações pouco cla-
ras. Por exemplo, “Admr”, muito 
comum, significa “administrador”, 
mas corresponde a vários cargos, 
incluindo o de diretor de escola. O 
título “Ensg” (professor) também 
designa diretores e “EnsA” signi-
fica “professor assistente”. Às ve-

zes a menção é obscura: encontrei 
“RecM” que significa “reciclagem 
marista”, sem dúvida uma versão 
modernizada de “segundo novicia-
do”. A Emmanuela, no início deste 
artigo, mencionou as dificuldades 
em registrar no ACCESS “a história 
dos locais de residência e as fun-
ções desempenhadas ao longo dos 
anos”. Talvez o software Kosmos 
forneça soluções nessas áreas.
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Em Cadernos Maristas n° 38 (maio de 2020), o Ir. Antonio Marti-
nez Estaún apresentou uma síntese histórica sobre a elaboração 
de nossas Constituições em 1852-1863. Além disso, consultou 
também o dossiê dos arquivos do Vaticano sobre este assunto 
e recuperou os originais da correspondência, que em seguida 
comentarei. 

cApíTuLO GERAL 
DE 1852-1854 E 
Os pAssOs DADOs 
pELO IR. FRAnçOIs 
EM ROMA (1858).
uma carta do  
Ir. Marie-jubin 
contestando a maneira 
de  elaborar regras e 
constituições 

DOcuMEnTO

1 A regra de 1838 é consuetudinária (coutumier). 

Em 1836, Roma reconheceu os 
Padres Maristas como Sociedade 
de Maria, mas não os demais ramos. 
No entanto, nas dioceses de Lyon e 
de Belley, as autoridades eclesiás-
ticas consideravam que os Padres, 
os Irmãos e as Irmãs faziam parte 
da mesma Sociedade, cujo superior 
era o Pe. Colin. Mas diante da per-
sistente recusa de Roma em acei-
tar tal Sociedade com vários ramos 
sob um único Superior, em 1845 o 
Capítulo geral dos Padres Maristas 
optou pela separação entre Padres 
e Irmãos.  

Sem um reconhecimento civil ou 
canônico, os Irmãos não dispunham 
dos meios para pôr em prática esta 
decisão de princípio antes do recon-

hecimento civil, alcançado em 1851. 
Portanto, um Capítulo geral definiu 
em três sessões (1852-1854) as Re-
gras comuns, o Guia para as Esco-
las e as Constituições. Já no início 
da primeira sessão, o Pe. Colin de-
clarou oficialmente o termo de sua 
função de Superior, encorajando os 
Irmãos a seguir em frente por conta 
própria.  

Tal operação não era fácil de ser 
realizada: dado que o Pe. Cham-
pagnat não deixou uma regra escri-
ta,1 os Superiores e os Irmãos mais 
idosos tiveram uma certa dificulda-
de em concordar com o espírito e 
a letra da legislação da Congre-
gação. Pouco acostumados a de-
bater numa Assembleia constituinte, 
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2  O Cardeal de Bonald tinha contado com o Pe. Colin para presidir ao Capítulo? 
Seja como for, a ausência de um árbitro com autoridade reconhecida terá sérias 
consequências. 

3  T. 2, 1852, § 8-69, p. 257-274; 1853, p. 299; 1854, p. 315-324.  
4  Annales de l’Institut, T. 2, 1858, § 22-24. 
5  Este elevado número de aprovações impressionará fortemente as autoridades 

romanas. 

sem um Representante da autori-
dade eclesiástica,2 os Superiores e 
os Capitulares viveram momentos 
de tensão, dos quais o Ir. Avit, nos 
Anais do Instituto,3 nos deixou uma 
considerável visão geral, que corri-
ge as Atas muito edulcoradas deste 
Capítulo: graças à solicitude do Ir. 
Louis-Marie, relata-nos o Ir. Avit. 

Estas tensões nada têm de sur-
preendente: Raymond Hostie, em 
Vie et mort des ordres religieux, 
demonstrou que todas as congre-
gações enfrentam dificuldades na 
hora de passar da autoridade do 
Fundador para a autoridade da re-
gra, nomeadamente quando ele 
ainda está vivo. Ao contrário, os 
Irmãos Maristas enfrentaram a di-
ficuldade oposta. A autoridade do 
Irmão François e de seus dois As-
sistentes é relativamente fraca face 
aos Capitulares que, em sua maio-
ria, conheceram o Pe. Champag-
nat e tinham dificuldade em acei-
tar certos textos, para cuja elabo-
ração não contribuíram. É verdade 
que, no final do Capítulo geral, eles 
afirmaram que as Regras «consti-
tuem a expressão fiel de sua von-
tade e contêm seu espírito (do Pe. 
Champagnat)». Contudo, a carta 
que examinaremos mostra que a 
adesão de um número não indife-
rente deles foi muito relativa. 

Não obstante este constrangimen-
to, os Superiores deram continuidade 
à redação de uma biografia do Funda-
dor, sob a responsabilidade do Ir. Jean-
Baptiste; e à construção da nova casa 
mãe em St Genis-Laval, gerida pelo Ir. 
Louis-Marie. O Ir. François elaborou o 
dossiê, com a finalidade de receber de 
Roma um decreto de louvor. Os dois 
primeiros objetivos serão alcançados 
com sucesso, o primeiro em 1856 e o 
segundo em 1858, mas o terceiro so-
frerá graves atrasos, cuja causa par-
cial será a carta que estamos prestes 
a comentar. 

1. Os IRMãOs FRAnçOIs 
E LOuIs-MARIE  
EM ROMA 

A iniciativa dos Superiores atra-
sou por causa do Cardeal de Bo-
nald, que a autorizou com uma cer-
ta relutância, advertindo: «Hoje em 
Roma existe uma corrente de ideias 
e de tendências que poderiam cau-
sar embaraços».4   

O dossiê do Ir. François inclui uma 
memória a respeito das origens 
da Congregação, uma síntese das 
Constituições em 20 artigos funda-
mentais, as Cartas testemunhais de 
aproximadamente trinta Bispos,5 e 
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6  A Vida do Ir. Louis-Marie, publicada em 1907 por Emmanuel Vitte, apresenta no 
capítulo X (p. 185-211) a interpretação deste caso por parte dos Superiores. 

7  Mais tarde, estes dois personagens se tornariam os principais obstáculos para 
a autorização romana dos Irmãos Maristas. 

as regras elaboradas em 1852-1854. 
Os Superiores esperavam receber 
um decreto de louvor dois ou três 
meses depois da viagem a Roma. 
Este sucesso porá fim ao descon-
tentamento, persistente mas difu-
so, particularmente entre os Irmãos 
mais idosos. Com efeito, o decreto 
de louvor será concedido apenas 
em 1863 e as Constituições definiti-
vas só serão autorizadas em 1903.6 

Os dois Superiores partiram no 
dia 6 de fevereiro de 1858, após 
uma visita ao Cardeal de Bonald, 
Arcebispo de Lyon, que finalmente 
lhes entregou sua carta testemun-
hal. Passaram também pelos Pa-
dres Maristas, e o Pe. Favre, Supe-
rior-Geral, lhes confiou sua própria 
carta de recomendação.7 Em Roma 
foram acolhidos pelo Pe. Nicolet, 
Procurador dos Padres Maristas. 

No dia 1º de março foram recebidos 
em audiência pelo Papa Pio IX. Tudo 
parecia correr bem até 15 de mar-
ço, quando descobriram que o jor-
nal L’Univers, demasiado ultramon-
tano, tinha revelado suas iniciativas 
ao grande público, apresentando-os 
como emuladores dos Irmãos das 
Escolas Cristãs, contudo sem men-
cionar seus vínculos com os Padres 
Maristas. 

Uma missiva do Ir. Marie-Jubin, 
Secretário-Geral do Eremitério, 
endereçada ao Cardeal Barnabò,  
Prefeito de Propaganda Fide, da-
tada de 26 de março de 1858, 
constituirá um segundo obstáculo, 
pois denunciava a maneira discutí-
vel como a legislação do Instituto 
fora elaborada no Capítulo geral de 
1852-1854 e depois apresentada 
em Roma.  

«Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria

De nossa casa no Hermitage, em St Chamond (Loire), 26 de março de 1858.

Eminência! 

Por ocasião do pedido de autorização feito a Sua Santidade o Papa Pio IX, pelo Superior do Instituto 
dos Pequenos Irmãos de Maria, o abaixo-assinado ousa submeter confidencialmente a Vossa Eminência 
o seguinte: 

1° O único Capítulo geral que teve lugar no Instituto completou suas atividades em 1854, reformulando, 
aumentando e completando as Regras, de maneira a apresentar várias novidades ou aspectos que tinham 
passado despercebidos, nomeadamente o voto de estabilidade, que os Irmãos ignoravam completamente 
antes do ano de 1852. Considerando o pouco tempo decorrido desde que foram introduzidas estas 
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novas disposições, talvez seja útil voltar a ponderá-las, antes de pedir a aprovação definitiva, de modo particular 
porque já se constatou que a convocação do Capítulo foi muito apressada, as sessões foram muito curtas 
para examinar tantas situações e os membros do Capítulo estavam pouco preparados para uma questão tão 
importante. 

2° Pareceria apropriado que os artigos fundamentais fossem debatidos no âmbito de um Capítulo geral, ou 
pelo menos do Grande Conselho do Instituto,8 que ainda não foi convocado sequer uma vez (ver as Constituições, 
cap. XII, art. 3, 4, 5, p. 84). 

3° Julgamos que a recitação diária, em voz alta e em comunidade, do Ofício da Santíssima Virgem cansa 
muito os Irmãos, que são obrigados a dedicar sete ou oito horas por dia à educação de cerca de sessenta 
crianças. Também duvidamos que esta recitação seja muito vantajosa, considerando que os Irmãos não 
entendem latim e geralmente o fazem sem prestar atenção. Além disso, sobra-lhes pouco tempo para se formar 
e preparar suas aulas, de tal modo que muitas vezes mal têm a instrução estritamente suficiente. Talvez seja 
suficiente limitar sua recitação aos domingos e às quintas-feiras.  

4° O exercício da culpa dificilmente é feito, a não ser por meio da absolvição, e diria quase o menos possível. 
Julga-se que seria suficiente limitar-se à prestação de contas,9 que os Irmãos devem fazer uma vez por semana 
ao Irmão Diretor. 

5° Além do incômodo e das feridas que causam frequentemente, as meias de pano continuam a ser 
fonte de muitas indisposições, pois seu tecido demasiado grosso impede a evaporação da transpiração, que 
em seguida é reabsorvida pela pele dos pés e das pernas. E constituem também uma fonte de infecção nos 
dormitórios. Esses inconvenientes são ainda maiores devido à falta de asseio dos Irmãos na limpeza delas, quer 
por negligência quer por falta de tempo. Um grande número de Irmãos desejaria o abrandamento deste artigo. 

6° O chapéu plano, conhecido como chapéu romano, é menos caro, mais útil, mais simples e mais fácil de 
manter limpo do que o chapéu triangular. Foi adotado pelos Padres Maristas, e os Irmãos gostariam que este 
substituísse aquele que eles usam atualmente. 

Estas são, Eminência, as observações que ouvi vários Irmãos fazerem com muita frequência, até os 
primeiros, e que julgo dever submeter-lhe a Vossa Eminência. Independentemente da importância que lhes 
quiser atribuir, o pensamento de que elas foram levadas ao conhecimento do Presidente da Congregação que 
deve examinar nossas Regras será suficiente, espero, para dissipar o mal-estar que elas ainda poderiam causar 
e para reconduzir os espíritos à unidade perfeita. É tudo o que desejo! 

Por favor, queira aceitar o respeito verdadeiramente profundo e a veneração religiosa com que sou, 

Eminência, 
seu servo mais humilde e obediente, 
      Ir. M. Jubin, Secretário-Geral». 

8  Constituições de 1854, 1ª parte, cap. XII, arts. 4-5. Inclui o «regime», o procurador, 
o «secretário de acordo com o regime» e seis irmãos nomeados pelo superior. 

9  Em conformidade com as Regras Comuns de 1852, 1ª parte, cap. IV, art. 8, os 
Irmãos «prestarão contas de sua conduta externa» ao diretor uma vez por semana. 
Estritamente falando, não se trata de uma direção de consciência. 
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em 1834 e os votos perpétuos em 
1837. Em 1838 acompanhou o Pe. 
Champagnat a Paris para aprender 
litografia e fazer um estágio na es-
cola para a educação de surdos-
mudos. No restante da nota ele é 
apresentado como uma figura culta, 
um bom pedagogo, mas com um 
caráter difícil, muito propenso aos 
estudos, especialmente em ma-
temática e música. No Capítulo de 
1852-1854 ele fez parte dos 42 Ir-
mãos elegíveis da província de N.D. 
de L’Hermitage mas, tendo obtido 
unicamente 85 dos 190 votos ex-
pressos, só foi nomeado segundo 
suplente e não será capitular.11 Sem 
dúvida, já se dedicava aos serviços 
administrativos do Eremitério e, por-
tanto, estava apto a recolher os 
rumores e as confidências sobre o 
andamento do Capítulo. Sua trans-
ferência para Paris, em 1853-1854, 
e em seguida para Breteuil (Oise), 
em 1854-1856, foi provavelmente a 
consequência de uma atitude julga-
da demasiado ardilosa. Quando vol-
tou para NDH, em 1856, certamente 
participou como secretário na pre-
paração do dossiê que visava a au-
torização romana. 

O destino de sua carta nos é in-
dicado pela missiva de resposta do 
Núncio em Paris, Mons. Mazio, ao 
Cardeal Antonelli, Secretário de Es-
tado, em 8 de junho de 1858,12 re-
cordando-nos que no dia 30 de abril 

Presumivelmente, o autor enviou 
sua missiva através dos serviços da 
arquidiocese. E o Cardeal Barnabò 
deve ter recebido a carta nos pri-
meiros dias de abril. Este protesto 
tardio é, talvez, uma consequên-
cia do artigo publicado no jornal 
L’Univers de 15 de março, demons-
trando que o caso é mais delicado 
do que se prevê. Evidentemente, o 
Ir. Marie-Jubin não sabia que impor-
tância a Congregação de Propagan-
da Fide atribuiria a um protesto iso-
lado, não obstante tenha sido feito 
por um Secretário-Geral.10 De qual-
quer maneira, a carta foi redigida 
com habilidade: apesar de seu tom 
moderado, lançou a suspeita sobre 
os Superiores e seus dossiês. Se for 
levada a sério em Roma, poderá im-
pedir o plano dos Superiores. 

2. O AuTOR E  
As cOnsEquêncIAs 
DE suA cARTA sObRE 
Os pLAnOs  
DOs supERIOREs 

Uma longa nota biográfica é dedi-
cada ao Ir. Marie-Jubin no volume II 
das Cartas de Champagnat (p. 360-
364). Jean-Baptiste Mérigay nasceu 
em Valbenoîte, nos arredores de St 
Etienne, em 1820. Entrou no Eremi-
tério em 1833, fez os primeiros votos 

10  Na verdade, a função de Secretário-Geral ainda não existia. O Ir. Marie-Jubin 
seria simplesmente o Chefe da administração de l’Hermitage, ou talvez apenas um 
dos Secretários. 

11   Circulaires, II, p. 107, 114. 
12  Dossiê dos arquivos do Vaticano, consultado pelo Ir.  A. M. Estaún. 
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com pressa de voltar a analisá-lo, 
poderíamos tê-lo feito».13 Portanto, 
o Purpurado aconselhou os Supe-
riores a solicitar uma audiência de 
despedida, que terá lugar no dia 15 
de abril, dando-lhes informações 
preciosas: «O Santo Padre nos disse 
que aguardava uma carta de Paris a 
respeito do nosso caso». 

O Ir. Louis-Marie voltou para a 
França em 24 de abril; entretanto, o 
Ir. François esperou a famosa res-
posta do Núncio, sem saber do que 
se tratava e sem suspeitar que have-
ria de esperar muito tempo. No final, 
permitiu que o Ir. Nicolet o orientas-
se no labirinto administrativo roma-
no, para encontrar vestígios daquela 
famosa correspondência. Finalmen-
te, em 27 de maio, Mons. Guidi, da 
secretaria de Estado, lhe enviou a 
seguinte resposta: «Abbiamo scritto; 
aspettiamo la riposta».14Até àquela 
data, a resposta do Ir. Louis-Marie, 
transcrita abaixo, ainda não tinha 
sido enviada. 

a missiva nº 92091 lhe pedia que se 
informasse sobre os Pequenos Ir-
mãos de Maria. Ele pediu ao Arce-
bispo de Lyon que indagasse, com a 
máxima discrição, sobre a veracida-
de das críticas formuladas. O Car-
deal de Bonald simplesmente falou 
sobre este assunto com o Assisten-
te-Geral, Ir. Louis-Marie, que tinha 
acabado de voltar de Roma. 

Sua resposta, datada de 31 de 
maio, contestava absolutamen-
te as teses do Ir. Marie-Jubin e, ao 
transmiti-la ao Núncio sem acres-
centar comentário algum, o Cardeal 
de Bonald aprovou-a implicitamen-
te. Portanto, a carta de Marie-Jubin 
não será retida pela Santa Sé. Mas 
este atraso foi catastrófico para o Ir. 
François.  

Com efeito, em 9 de abril ele 
soube através do Cardeal Barna-
bò que o dossiê estava bloqueado 
em seus serviços e «Sua Santidade 
acrescentou que se estivéssemos 

13  Foi no dia seguinte, 10 de abril, que a Secretaria de Estado enviou uma missiva, 
pedindo ao Núncio em Paris que fizesse uma investigação a respeito da famosa 
carta do Ir. Marie-Jubin. 

14  «Nós escrevemos; aguardamos a resposta».  

«Saint Genis Laval, 31 de maio de 1858 

A Sua Eminência o Cardeal de Bonald, arcebispo de Lyon 

Eminência! 

Peço a Vossa Eminência que me permita transmitir-lhe por escrito as explicações que teve a 
amabilidade de me pedir, sobre alguns artigos de nossas Regras e Constituições. 

1° O artigo que nos obriga a usar meias de pano, costuradas e não de malha, remonta a 1845. 
Razões de uniformidade, de simplicidade e de economia levaram à adoção delas; mas a principal razão 
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é que o uso de meias de malha, multiplicando-se as relações dos Irmãos com pessoas do sexo, deu 
origem a graves abusos. O Pe. Champagnat não encontrou melhor maneira de os prevenir, a não ser 
adotando meias de pano. Além disso, ele as recebeu dos Irmãos das Escolas Cristãs, que por sua vez as 
tinham recebido do Venerável padre de la Salle, seu Fundador. E nunca divergiram neste ponto. Até hoje, 
ninguém jamais se queixou, afirmando que elas eram muito incômodas ou prejudiciais para a saúde. 

2° No Instituto nunca se discutiu a respeito do chapéu chamado romano; e que provavelmente não 
existe em nenhum outro lugar, a não ser em Roma.15 O Capítulo geral adotou o chapéu triangular, porque 
era o único que os Pequenos Irmãos de Maria usavam. 

3° Quanto aos artigos que apresentamos para a aprovação da Santa Sé, e que foram fielmente 
citados das Regras e das Constituições adotadas pelo Capítulo geral, tivemos a impressão de que não 
havia necessidade de voltar a submetê-los a Vossa Eminência, e que mais tarde seria suficiente convidá-
lo a pronunciar-se a respeito das modificações que se julgasse oportuno introduzir. 

4° A recitação diária do Ofício da Santíssima Virgem em todas as casas do Instituto remonta às 
primeiras origens. O Pe. Champagnat sempre a considerou, não como um agravamento do esforço para 
seus Irmãos, mas como um alívio e uma consolação. Os próprios Irmãos se consideram felizes por se unir 
nesta prática de piedade a várias outras congregações religiosas que, igualmente aplicadas à ocupação 
do ensino, têm o prazer de a cumprir. 

5° Embora o voto de estabilidade não tenha sido feito durante a vida do Fundador, contudo no início 
foi sempre admitido por ele. Encontramos este artigo da Regra, escrito pela sua própria mão: Os Irmãos 
farão os quatro votos de Pobreza, de Castidade, de Obediência e de Estabilidade. 

O voto de estabilidade, que só é feito depois de 15 anos de vida em comunidade e de 10 anos 
de profissão, e é concedido unicamente aos Irmãos que forem mais capazes e mais virtuosos. Como é 
exigido do Irmão Superior-Geral, dos Assistentes, dos Diretores do noviciado e de todos os membros dos 
Capítulos gerais, desejava-se assegurar, na medida do possível, o bom governo do Instituto, oferecendo 
ao órgão administrativo os melhores membros da Congregação. Foi por este motivo que o Capítulo geral, 
inspirando-se no poderoso exemplo da Companhia de Jesus, não hesitou em adotar este quarto voto e 
em fazer dele a base das Constituições. 

6° A respeito do conjunto das Regras e das Constituições, é necessário observar: 

I. Que em sua essencialidade, são todas de nosso piedoso Fundador; o Capítulo geral só as 
coordenou e pôs por escrito, em conformidade com o costume e a tradição. 

II. Que o mencionado Capítulo, com a aprovação de Vossa Eminência, foi convocado regularmente 
pelo Irmão Superior-Geral e canonicamente eleito pelos Irmãos professos do Instituto.   

15  Uma expressão ambígua, que significa: «Que não existe em lugar algum, 
exceto em Roma» ou, mais provavelmente, «que não existe em lugar algum, nem 
sequer em Roma». 
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III. Que ele examinou com atenção e aceitou livremente as Regras e as Constituições do Instituto, 
chegando a empregar três anos consecutivos para completar esta obra, à qual dedicou mais de uma 
centena de sessões gerais e igual número de sessões particulares.  

Aqui, Eminência, sou obrigado a confessar-lhe que a oposição secreta que se faz ao nosso pedido 
de aprovação por parte da Santa Sé é apenas uma continuação e uma remanência das cabalas através 
das quais se procurou impedir o Capítulo geral em 1852. Com efeito, naquela ocasião uma camarilha de 
cinco ou seis sujeitos ambiciosos e descontentes se reuniu para defender, diziam eles, os direitos dos 
Irmãos. Apoiados por dois membros do Capítulo, que eles tinham eleito como seus líderes, labutaram 
o tempo todo para debilitar os laços da disciplina religiosa e para levar ao relaxamento e ao bem-estar 
puramente material. 

Deste modo, nas refeições, em vez de dois pratos, de uma sobremesa e do vinho temperado 
com metade de água, de acordo com o que as Regras concedem, eles reclamavam três pratos, três 
sobremesas e vinho puro. Também propunham e apoiavam tudo o que tendia a tornar o vestuário mais 
confortável e elegante, como as meias de malha; que os móveis das casas fossem mais distintos, assim 
como as janelas e cortinas; que tornassem mais raras as autorizações a pedir; mais fáceis as visitas e 
viagens; menos demorados os exercícios religiosos; em síntese, tudo aquilo que favorecia a liberdade e 
a independência, o bem-estar e as comodidades da vida. 

Apresento-lhe esses detalhes, Eminência, a fim de que saiba para onde tais pessoas teriam 
conduzido a Congregação, se o Regime tivesse abrandado por um único instante perante eles, ou se 
tivessem gozado de uma mínima confiança universal dos Irmãos.  

Mas felizmente a Providência, que deseja a obra dos Pequenos Irmãos de Maria como o Pe. 
Champagnat a concebeu e estabeleceu, fez boa justiça em relação a este início de partido: os dois 
Irmãos capitulares que a apoiavam deixaram vergonhosamente a Congregação e, depois de 23 anos de 
vida religiosa, foram casar-se em St Etienne, a duas léguas da casa-mãe e no próprio coração de nossos 
estabelecimentos. O líder principal, degradado pelo Capítulo por causa de suas intrigas sediciosas, 
alguns meses mais tarde foi também dispensado de seus votos por Vossa Eminência e reduzido ao 
estado de simples noviço, como castigo pelas suas calúnias infames, que ele ousou escrever contra um 
dos mais respeitáveis párocos da diocese.   

Aquele que hoje continua a subestimar as tendências deste partido é de igual modo apenas um 
sujeito insatisfeito por não ter sido nomeado membro do Capítulo geral e ainda mais descontente por 
não ocupar no Instituto a posição a que aspira. 

Assim, a desaprovação universal dos Irmãos esmagou este mau partido em todo o Instituto, e ele 
parecia tão esquecido que o Regime sequer suspeitava que tivesse sobrevivido algum vestígio dele. 

Mas dado que temos o desgosto de voltar a encontrá-lo ainda em um de nossos Irmãos, 
consideramos como uma bênção de Deus sobre nós que ele tenha ousado rastejar até aos pés do 
próprio Vigário de Jesus Cristo. Temos a firme confiança de que o Santo Padre confundirá este último 
esforço do espírito maligno, extirpando-o para sempre do meio de nós, ao mesmo tempo que confirmará 
e aprovará o verdadeiro espírito dos Pequenos Irmãos de Maria. Se nesta circunstância, solene e
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3. O sucEssO TARDIO 
DO IR. FRAnçOIs  
E DO pE. nIcOLET 
cOM A s.c.b.R. 

A situação foi finalmente escla-
recida na sexta-feira, 16 de julho. O 
Papa ordenou: «É necessário se-
guir o curso regular e enviar ime-
diatamente o dossiê (até então à 
Propaganda Fide) à Sagrada Con-
gregação para os Bispos e Regu-
lares» (S.C.B.R.). Em 21 de julho, o 
Ir. François conseguiu encontrar-se 
com seu secretário, Cardeal Bizza-
rri. O Pe. Nicolet, que o acompanha-
va, teve que insistir muito sobre os 
vínculos entre Padres e Irmãos Ma-
ristas, ao passo que na opinião da 
administração romana estes últimos 
se assemelham aos Irmãos das Es-
colas Cristãs. Depois de várias pos-
tergações, somente em 31 de julho 
o próprio Ir. François a entregou à 
S.C.B.R., onde o Cardeal Bizzarri ad-
vertiu que a espera seria longa. 

Pode parecer estranho que a 
Secretaria de Estado e o Núncio 
Apostólico tenham sido encarre-
gados de esclarecer uma questão 
tão secundária. Mas Pio IX inter-
pelava frequentemente os Núncios 
Apostólicos para controlar mais es-
treitamente os episcopados nacio-
nais. Sem dúvida, foi por isso que o 
Cardeal de Bonald, insatisfeito com 
um procedimento que fazia dele o 
subordinado do Núncio, não inves-
tigou nem acrescentou comentá-
rio algum à resposta dada pelo Ir. 
Louis-Marie. Esta abstenção sal-
vou provisoriamente o dossiê do 
Ir. François. Foi somente em 7 de 
julho que Mons. Guidi, ao receber 
mais uma visita, declarou «que a 
resposta do Núncio chegou recen-
temente; que ela é favorável; que 
ele ainda tem uma questão a resol-
ver; mas que o caso seguiria seu 
curso e logo teria chegado à con-
clusão». 

 decisiva para o Instituto, o espírito de cabala e de laxismo conseguisse alcançar o mínimo triunfo, 
seria um seguro princípio de divisão e de ruína para a Congregação. 

Ouso esperar que Vossa Eminência nos salve deste perigo, iluminando Sua Santidade a respeito do 
verdadeiro espírito que ditou a carta em questão. 

Por favor, aceite o respeito deveras profundo com que sou, 

Eminência,

seu servo mais humilde e obediente, 

Irmão Louis-Marie, Assistente». 
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clusões daquele encontro: «Foram 
nosso número, nosso tempo de ser-
viço, todas as recomendações dos 
Bispos (e acrescentei – escreve o Ir. 
François – nossa união com os Pa-
dres Maristas), que obrigaram Roma 
a aceitar o dossiê. Mas advertiu que 
as Regras e as Constituições seriam 
examinadas com severidade. Além 
disso, escreveu ao Pe. Favre que 
Roma provavelmente concederá 
aos Padres Maristas alguma forma 
de jurisdição sobre os Irmãos. O Ir. 
François chegará a St Genis-Laval 
no dia 24 de agosto. 

Ele tinha partido de l’Hermitage 
em 6 de fevereiro. Além do atraso 
que causou, a carta de Marie-Jubin 
abalou a confiança do Cardeal de 
Bonald em relação ao Ir. François, 
confirmando entre os Padres Maris-
tas – e de modo particular em seu 
Superior, Pe. Favre – a convicção de 
que era necessário voltar a ter uma 
certa tutela sobre os Irmãos. O fruto 
do acordo entre Bonald e o Pe. Favre 
será a carta do Cardeal de Bonald, 
de 16 de fevereiro de 1859 (Chrono-
logie 2010), na qual o Arcebispo de 
Lyon solicitava que, considerando 
que os Superiores dos Irmãos não 
tinham instrução nem autoridade, a 
formação dos noviços fosse recolo-
cada sob a direção dos Padres Ma-
ristas, «como outrora». Disto resul-
tou a demissão do Ir. François, em 
1860, da qual a missiva do Ir. Marie-
Jubin foi apenas uma causa secun-
dária. Mas ela é uma fonte impor-
tante a respeito do andamento do 
Capítulo geral de 1852-1854. 

De qualquer maneira, o Ir. François 
devia regressar, e foi o Pe. Nicolet 
que se ocupou de acompanhar seu 
dossiê. Em 9 de agosto, o Papa con-
cedeu-lhe uma audiência de despe-
dida. O diálogo foi simples: Pio IX jus-
tificou a lentidão romana. Ainda per-
suadido de que os Irmãos Maristas 
constituíam uma espécie de réplica 
dos I.E.C., perguntou-lhe: «Onde o 
senhor está hospedado em Roma? 
Na casa dos Irmãos das Escolas 
Cristãs?». Enquanto o Ir. François lhe 
falava sobre a devoção do Instituto 
pela sua pessoa, ele respondeu: «É 
deveras necessário estar sempre 
apegado ao Centro». Estas palavras 
pontifícias resumem bem a atitu-
de que o Ir. François encontrou em 
toda a administração pontifícia: len-
tidão, ultramontanismo centralizador 
e referência aos I.E.C., bem conhe-
cidos em Roma. Inegavelmente, foi 
por isso que, antes de partir, visitou 
o Irmão Floride, Superior dos Irmãos 
das Escolas Cristãs na Itália. Manti-
veram uma «conversa familiar sobre 
a união e o entendimento entre as 
duas Sociedades» e, em geral, «os 
Irmãos das Escolas Cristãs se mos-
traram muito honestos sempre que 
me encontrei com eles». 

O Ir. François sentia-se menos 
feliz em relação ao Cardeal della 
Genga, prefeito da S.C.B.R. que, 
ao recebê-lo no dia 16 de agosto, 
exclamou: «Mais um Instituto!». E, 
depois das explicações do Pe. Ni-
colet: «Mas é mais ou menos como 
os Irmãos das Escolas Cristãs!». O 
Pe. Nicolet tirou as seguintes con-
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de importância. Em sua resposta, o 
Ir. Louis-Marie faz o oposto, como 
indicam os números em seu texto. 
De maneira geral, ele justifica sua 
resposta pela autoridade do Fun-
dador, sem se furtar a outros ar-
gumentos. Delineio em seguida os 
argumentos: 

4.  AnáLIsE DO cOnTEúDO  
DAs cARTAs DO  
IR. MARIE-jubIn E DO  
IR. LOuIs-MARIE sObRE  
O cApíTuLO GERAL 

O Ir. Marie-Jubin classificou suas 
objeções em ordem decrescente 

16  O Ir. Louis-Marie certamente toma a licença de citar um fragmento da Regra, 
que se encontra em Origine des Frères Maristes, T. 1, doc. 28, p. 141: «Os Irmãos de 
Maria farão votos simples de castidade, de pobreza, de obediência e de estabilidade 
na sociedade». Isto é muito pouco para justificar uma tradição original. 

17  De acordo com as Regras Comuns de 1852, 1ª parte, cap. IV, artigo 8, os 
Irmãos «prestarão contas de sua conduta externa» ao Diretor uma vez por semana. 
Estritamente falando, não se trata de uma direção de consciência. 

Ir. Marie-jubin, 26 de março de 1858 Ir. Louis-Marie, 31 de maio de 1858 

1° O voto de estabilidade, «que os Ir-
mãos desconheciam completamente 
antes de 1852», representa uma novi-
dade. 

«5° Embora o voto de estabilidade não 
tenha sido feito durante a vida do Fun-
dador, contudo no início foi sempre ad-
mitido por ele».16

A convocação do Capítulo foi apressa-
da, as sessões eram demasiado curtas 
e os Capitulares mal preparados.  

6° «O Capítulo geral só coordenou e 
pôs por escrito os costumes e as tra-
dições». 

2° Os artigos fundamentais deviam ser 
debatidos no âmbito do Capítulo, ou 
pelo menos do Grande Conselho. 

3° Os 20 artigos apresentados à San-
ta Sé foram citados das Regras e das 
Constituições.  

3° A recitação diária do ofício em co-
munidade é cansativa demais para os 
Irmãos.   

«4° A recitação diária do Ofício da San-
tíssima Virgem em todas as casas do 
Instituto remonta às primeiras origens».  

4° O exercício da culpa é feito o mínimo 
possível. Contentar-se com uma «pres-
tação de contas»17 ao Diretor uma vez 
por semana.  

5° As meias de pano são anti-higiênicas. 
Seria necessário adaptar este uso.  

1° O artigo que obriga as pessoas a usar 
meias de pano remonta a 1845. […] 
[Ninguém se queixou a tal respeito.  

6° Seria preciso substituir o chapéu 
triangular pelo chapéu plano, conhecido 
como «chapéu romano». 

«2° No Instituto nunca se discutiu sobre 
o chapéu chamado romano». 

O confronto é interessante, devi-
do ao silêncio sobre determinados 
assuntos relatados pelo Ir. Avit ou 

fortemente presentes nas Atas do 
Capítulo. Por exemplo, não há nada 
sobre os sufrágios a favor dos fi-
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regresso às origens que enrijecia 
certos costumes. O Ir. Avit descre-
veu o modo como ridicularizou o 
projeto de proibição do uso de reló-
gios (Annales de l’Institut T. 2, 1852, 
§ 49), que se tinham tornado muito 
comuns. Quanto às meias de pano, 
o Ir. Louis-Marie datava seu uso 
obrigatório a partir de 1845, como 
se sua imposição por parte do Pe. 
Champagnat, por volta de 1829, não 
tivesse sido tão absoluta como afir-
mava o Ir. Jean-Baptiste na Vie du 
fondateur. Provavelmente aconte-
ceu o mesmo em relação ao Ofício 
da Santíssima Virgem, cuja recitação 
diária em comunidade nos dias de 
escola não devia ser geral. Quanto 
ao uso do chapéu, o Ir. Louis-Marie 
tinha razão: não era especificamen-
te romano, mas o tricórnio tornava-
se obsoleto. 

5. REGRAs EM 
cOnFORMIDADE  
cOM As ORIGEns  
Ou ADApTADAs  
Às cIRcunsTâncIAs? 

O Ir. François e seus dois As-
sistentes estavam profundamente 
unidos na elaboração de regras e 
constituições que, a seu ver, haviam 
de restituir ao Instituto seu fervor 
primitivo. Vislumbra-se este rigor 
na segunda parte da resposta do 
Ir. Louis-Marie, na qual afirma ele 
que a carta de Marie-Jubin emana 
de uma «camarilha de cinco ou seis 
sujeitos ambiciosos e desconten-
tes [...] Apoiados por dois membros 
do Capítulo, que eles tinham eleito 

nados, uma questão que, contudo, 
despertou grande emoção durante 
o Capítulo. O Ir. Marie-Jubin nem se-
quer mencionou o problema da des-
centralização nas províncias autô-
nomas, levantado pela intervenção 
de M. Mazelier. Na realidade, as ob-
jeções do Ir. Marie-Jubin se referem 
a três pontos: o voto de estabilida-
de, considerado como uma novida-
de; a realização rápida demais do 
Capítulo; e algumas práticas a adap-
tar ou reformar. 

Estas críticas refletem muito bem 
o que disse o Ir. Avit acerca do voto 
de estabilidade e da atmosfera ge-
ral do Capítulo, no qual muitos Ca-
pitulares foram superados pelas 
questões abordadas, perturbados 
por certas propostas dos Superio-
res, mas propensos a unir-se contra 
uma minoria de opositores. Como 
disse o Ir. Marie-Jubin: trata-se de 
um mal-estar, não de uma oposição 
dos Irmãos mais velhos, a quem se 
pedia que passassem da tradição 
oral e dos costumes para uma legis-
lação escrita. Eles tiveram dificulda-
de em recuperar o espírito primitivo, 
especialmente no que se referia ao 
voto de estabilidade que, além dis-
so, gradualmente substituiu seu sta-
tus de Irmãos mais velhos. 

Mas em 1858 também alguns dos 
costumes primitivos do Instituto caí-
ram em desuso. Tal foi o caso do 
exercício da culpa, que o Ir. Louis-
Marie nem sequer pensava em 
defender. Outros eram praticados 
com relutância. Mas, em vez de en-
dossar conciliações, os Superiores 
eram animados por um espírito de 
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o sinal do sucesso deste regresso 
às origens são «os dois Irmãos ca-
pitulares que a apoiavam (a cabala) 
[que] deixaram vergonhosamente a 
Congregação e, depois de 23 anos 
de vida religiosa, foram casar-se em 
St Etienne». O Ir. Avit (Annales, T. 
2, 1852, § 54) confirmou esta infor-
mação, especificando que um dos 
dois era Procurador-Geral. Trata-se 
do Ir. Antoine-Régis, quinto e último 
a ser eleito da província de Viviers, 
com 29 votos de 51 votantes. Seu 
nome era Raymond Jean-Baptiste, 
nascido em Peaugres (Ardèche), 
em 1817. Enviado ao Eremitério pe-
los Irmãos Maristas, ali instalados 
desde 1833, fez a profissão tempo-
rária em 1835 e a profissão perpétua 
em 1836.18 De outubro de 1845 a se-
tembro de 1852 foi Diretor da escola 
de Villeneuve de Berg (Ardèche) e a, 
com este título, esteve presente na 
primeira sessão do Capítulo, parti-
cipando também nas duas sessões 
seguintes como Procurador-Geral. 
Em sua ficha afirma-se que ele saiu 
em 1856, por motivos certamen-
te mais complexos do que aqueles 
citados pelos Irmãos Avit e Louis-
Marie. 

Desconheço o nome do segundo 
Capitular, que saiu naquela mesma 
data. Entre os outros Irmãos consi-
derados opositores, não há dúvida 
de que se encontra o Ir. Marie-Lin 
(1813-1891), natural de Marlhes. As-
sim como o Ir. Antoine Régis, tam-
bém ele fez os votos temporários 

como seus líderes». O Ir. Avit confir-
mou apenas parcialmente este pon-
to de vista: em uma longa exposição 
sobre os opositores do Capítulo, 
declarou que «entre os oito ou dez 
Capitulares (incluindo ele próprio) 
que eram considerados opositores, 
somente dois pareciam ser tenden-
ciosos». 

O Ir. Louis-Marie transformou es-
ses opositores em verdadeiros siba-
ritas. Mas o Ir. Avit citou (Annales T. 
2 1852, § 51-52) uma carta do Pe. 
Colin, de 11 de junho de 1852, que 
tinha recebido numerosas queixas 
de Irmãos, revelando que a ligação 
entre Padres e Irmãos estava longe 
de se ter interrompida e que a auto-
ridade dos novos Superiores era frá-
gil. Seja como for, o Pe. Colin agru-
pou as reclamações em duas cate-
gorias: na primeira, solicitavam-se 
mais missas e orações pelos Irmãos 
falecidos; na segunda, preocupa-
vam-se com a saúde precária dos 
Irmãos mais jovens, que precisavam 
de mais tempo para as refeições, de 
uma alimentação mais substancial 
e de exercícios físicos adequados 
para sua idade. Não se trata exata-
mente da decadência evocada pelo 
Ir. Louis-Marie. 

Este último explicou a razão de 
sua intransigência: «A Providência 
[...] deseja a obra dos Pequenos Ir-
mãos de Maria como o Pe. Cham-
pagnat a concebeu e estabeleceu». 
Mas isto ainda é possível? Para ele, 

18  Em sua ficha consta que ele saiu em 1836, mas trata-se de um erro, como 
demonstram os Annales de Peaugres. Esta averiguação foi feita em 7 de outubro de 
2020, com o Ir. Adrien Mercier.
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com Superiores que estavam inte-
ressados em definir uma regra em 
um Instituto que já era muito nume-
roso e cuja identidade lhes parecia 
ameaçada, a partir de dentro pela 
decadência e a partir de fora pelo 
espírito revolucionário.20 Eis porque 
os Superiores estavam ansiosos por 
fazer com que sua legislação fosse 
legitimada pela mais alta autoridade 
espiritual e institucional: o Papa. 

As duas cartas comentadas ilus-
tram dois conceitos do Instituto 
destinados a durar no tempo: por 
um lado, uma fidelidade às origens 
que não estava isenta do formalis-
mo e de um poder centralizado; por 
outro, a adaptação, potencialmente 
questionável, aos novos tempos e a 
uma autoridade mais compartilhada. 
Ao mesmo tempo, testemunham 
a dificuldade de passar da era do 
costume e da oralidade para a era 
da regra e da cultura escrita. Essas 
tensões fragilizaram a autoridade do 
Superior-Geral. A carta do Ir. Marie-
Jubin é importante não devido à 
profundidade de seus argumentos, 
mas como sintoma de crise reve-
lado ao mais alto nível, em um mo-
mento delicado para o Ir. François. 
Foram o Cardeal de Bonald, o Pe. 
Favre e a S.C.B.R. que, por motivos 
muito diferentes, mas mais funda-
mentais, impuseram a demissão do 
Ir. François em 1860.

em 1835 e os votos perpétuos em 
1836. Tornou-se Mestre de noviços 
no Eremitério em setembro de 1852 
e décimo eleito da província de 
L’Hermitage, com 140 votos de 190 
eleitores, e após a primeira sessão 
do Capítulo, viu-se repentinamente 
Diretor da pequena escola de Beau-
croissant (Isère), onde permanece-
rá a vida inteira. Provavelmente foi 
sua atitude no Capítulo que o levou 
a esta marginalização.19 O próprio Ir. 
Avit, que entrou em 1838, será exi-
lado como Diretor da difícil posição 
de Digoin, em 1855. Quanto ao Ir. 
Marie-Jubin, o Ir. Louis-Marie sa-
bia ou intuía que ele era o autor da 
famosa carta a Roma, dado que o 
definiu como «um sujeito insatisfeito 
por não ter sido nomeado membro 
do Capítulo geral». 

Aqui encontramos uma boa parte 
dos opositores do Capítulo. Estavam 
eles imbuídos do «espírito de cabala 
e de laxismo», como os acusou o Ir. 
Louis-Marie? Trata-se, ao contrário, 
de Irmãos que entraram no Instituto 
entre 1833 e 1838, ou seja, de uma 
segunda geração de Irmãos mais 
velhos, que não tinham conhecido 
os costumes primitivos do Instituto, 
eram mais instruídos do que a ge-
ração precedente e estavam mais 
preocupados com a adaptação a 
um mundo em rápida mudança. 
Por conseguinte, depararam-se 

19  Veja sua anotação em Lettres de Champagnat, vol. 2, págs. 365-369. 
20  A revolução de 1848 já está muito próxima.
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O caderno 305 do Ir. Francisco 
intitulado “Anotações Religiosas” 
contém, no início, 178 páginas intitu-
ladas: “Viagem a Roma em 1858”. É 
o relato dia a dia das tentativas do Ir. 
Francis-co de registrar a documen-
tação dos Pequenos Irmãos de Ma-
ria na Congregação da Propaganda 
e na Congregação dos Religiosos, 
com vistas ao seu reconhecimento 
canônico. Deste modo, podemos 
seguir o Ir. Francisco quase no seu 
dia a dia num momento especial-
mente difícil de sua vida.

Essa estadia foi de especial im-
portância para a história do Instituto 
já que era o momento em que se 
enfrentava pela primeira vez três 
concepções do Instituto dos Peque-
nos Irmãos de Maria: a do Ir. Fran-
cisco que previa uma Congregação 
independente dos Padres Maristas; 
a da cúria romana que concebia os 
Pequenos Irmãos de Maria como 

uma filial dos Irmãos das Esco-las 
Cristãs; a dos Padres Maristas que 
não queriam renunciar à tutela so-
bre os Irmãos.

Somos dois pesquisadores ma-
ristas que nos dedicamos a este te-
ma complicado. Em 2018, o Ir. An-
tonio Martínez Estaún, então postu-
lador, publicou em Roma uma tra-
dução ao espanhol deste documen-
to importante sob o título: Diário da 
Viagem a Roma do Ir. Francisco em 
1858. Foi quase uma edição bilíngue 
desse diário, pois cada página da 
esquerda continha a foto do original 
francês1 com a tradução espanho-
la na direita. Em 2019, ainda sob os 
auspícios da admi-nistração geral, 
o Ir. Antonio publicou um segundo 
livro de 200 páginas, intitulado: O Ir. 
Fran-cisco Rivat peregrino em Ro-
ma no qual descreveu o conteúdo 
do Diário da Viagem a Roma do Ir. 
Francisco em 1858, precisando ou 

DIÁRIO 
DA ESTADIA 
EM ROMA DO 
IR. FRANCISCO 
EM 1858
As tribulações de 
um superior geral 
em busca do 
reconhecimento  
canônico

DOCUMENTO

1  Infelizmente, a leitura do original não é fácil.
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sintetizando certos temas. Também 
contribuiu com Cadernos Maristas 
n.°37, p. 101-108 (maio 2019), com 
um estudo sobre os santuários ro-
manos visitados pelo Ir. Francisco.

Eu mesmo, em Cadernos Maris-
tas n.°39 (maio de 2021), p. 93-105, 
publiquei um estudo sobre um artigo 
do diário L’Univers, de 15 de março 
de 1858 que, defendendo a tese ro-
mana dos Pequenos Irmãos de Ma-
ria como afiliados aos Lassalistas, 
trouxe dificuldades ao Ir. Fran-cisco 
e ao Ir. Luís Maria. Nesse mesmo 
número evoquei a carta enviada a 
Roma pelo Ir. Marie-Jubin, secretá-
rio em l’Hermitage, que se queixa-
va do governo do Instituto e pro-
vocaria uma investigação romana 
que atrasaria consideravelmente as 
gestões do Ir. Francisco. Contribui-
ria inclusive, em médio prazo, para 
sua renúncia, posto que os Padres 
Maristas, o arcebispado de Lyon e 
a Congregação para os Religiosos, 
julgavam insuficiente a capacidade 
do Ir. Francisco para dirigir o Insti-
tuto2.

É certo que, como simples reli-
gioso leigo, enfrentando o labirin-
to da administração ro-mana com 
lentidão proverbial, o Ir. Francisco 
parecia desconcertado e teve que 
mostrar uma infinita paciência. Ao 
mesmo tempo esta estadia no co-
ração do cristianismo lhe permitiu 
renovar seu fervor de católico ultra-

montano, sem esquecer a visita a 
todos os lugares de culto de Roma. 
Estas anotações certamente lhe 
serviram para a carta circular de 25 
de dezembro de 1858 aos Irmãos 
da Oceania em que relatou a esta-
dia sem mencionar as grandes difi-
culdades sobrevindas e insistia nas 
estreitas relações com os Padres 
Maristas. Além disso, vale a pena 
conhecer o esti-lo do Ir. Francisco, 
muito sóbrio, mostrando ao mesmo 
tempo uma paciência inquebran-
tável e uma incrível benevolência 
em relação a uma administração 
romana que parecia jogar de “gato 
e rato”.

Sem dúvidas, graças a sua obs-
tinação e ao apoio do Pe. Nicolet, 
procurador dos Padres Maristas, o 
Ir. Francisco conseguiu que a Con-
gregação de Bispos e Regulares 
aceitasse sua documentação. Po-
rém não conseguiu convencer o 
ambiente romano, retorcido e sutil, 
de sua capacidade para governar 
uma Congregação que agrupava 
dois mil membros e que havia re-
cebi-do a aprovação de quase três 
dezenas de bispos.

No artigo que segue tento ofe-
recer aos leitores e aos eventuais 
pesquisadores uma síntese rápida 
da aposta essencial dessa longa 
estadia. Portanto, deixei de lado 
tudo o que se referia ao aspecto 
religioso: visitas às igrejas, aos mo-

2  Os leitores poderão também consultar os artigos em Champagnat.org/
Biblioteca/História Marista, sob o título: « La reconnaissance par Rome de l’Institut 
des Frères Maristes en 1858-1863.  
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numentos, reflexões edificantes… 
para priorizar o conteúdo da gestão 
relativa à administração pontifícia 
que acompanhei com comentários. 

Os leitores e os pesquisadores po-
derão recorrer aos trabalhos do Ir. 
Antonio Martínez Estaún e dispor de 
uma visão de conjunto.

“O Cardeal de Bonald, arcebispo de Lyon, por fim consentiu3 e aprovou a viagem; en-tregou uma 
carta de recomendação.”

“6 de fevereiro, sábado - saída de Notre Dame de l’Hermitage […] com o Ir. Luís Ma-ria, primeiro 
Assistente.

“7, domingo da Sexagésima - visita a sua Eminência que assinou o memorando para a autorização 
do Instituto. […]

8, segunda-feira - chegada a Marselha, visita ao bispado. […] Chegada de M. Tempi-r, Vigário 
Geral, oblato4. Carta de recomendação. […] Embarque às 22h.

9, terça-feira - travessia. […] Feliz navegação.

10, quarta-feira - chegada a Civita-Vecchia. […]

11, quinta-feira - chegada a Roma às 2h da manhã. O Pe. Nicolet5 e o Ir. Joseph, no Palácio 
Valentini, Praça dos Santos Apóstolos.”

Nos dias seguintes, os Irmãos Francisco e Luís Maria visitaram personalidades que pode-riam 
apoiá-los em seu projeto.

“12, sexta-feira - na casa dos Jesuítas, com o Padre Villefort6  […]

13, sábado - visita a sua Eminência o Cardeal Barnabó, Prefeito da Propaganda. […] – Leitura do 
memorando e dos Estatutos fundamentais.”

“16, terça-feira. […] visita ao Pe. Pérone7.”

“18 de fevereiro, quinta-feira - […] visita a Mons. de Falloux, irmão do ministro8. […]”

3  Havia resistência por parte do arcebispo, confirmada por una carta do Pe. 
Nicolet.

4  Oblato de Maria Imaculada.
5  É o padre marista, procurador em Roma, a quem o Pe. Favre pediu para 

acolher os Irmãos. 
6  Foi confessor do Ir. Francisco durante sua estadia em Roma. Através de seu 

diário, pode-se ter informação dos encontros com este jesuíta.
7  Teólogo romano influente.
8  Este ministro foi o autor da lei Falloux sobre o ensino (1850) que anulou o 

monopólio universitário e favore-ceu o ensino secundário privado.

1. uMA sAíDA pARA ROMA uM TAnTO pREcIpITADA
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que seus interlocuto-res eram em 
geral franceses, porém o Ir. Francis-
co e seu assistente quiseram mos-
trar também sua independência em 
relação aos Padres Maristas. Em 
suas cartas ao Pe. Favre, superior 
geral dos Padres Maristas, o Pe. 
Nicolet criticaria esses Irmãos que 
quiseram reproduzir em Roma a es-
tratégia adotada em Paris, em 1851. 
De fato, aceitava de mau grado que 
os Irmãos mostrassem certa inde-
pendência em relação aos Padres.

Nos dias 22 a 28 continuaram 
suas visitas: “ao Cardeal Recanat-
ti, capuchinho, enfermo, que havia 
sido consultor para os Irmãos de 
Mans9 […] Ao Cardeal de Villecourt, 
antigo bispo de La Rochelle que ha-
via iniciado seu ministério em Saint 
Chamond. Por conselho do Cardeal 
Barnabó, solicitaram e obtiveram 
uma audiência com o Santo Padre. 
Durante esta primeira fase das ges-
tões, os Irmãos não foram acom-
panhados pelo Pe. Nicolet. É certo 

2. AuDIêncIA pOnTIFícIA sEGuIDA DE séRIAs 
DIFIcuLDADEs

“1º de março, segunda-feira - audiência papal. […] O Papa, sentado em modesta ca-deira diante 
de uma mesinha sobre a qual havia uma prancheta e algumas penas de ganso. De joelhos, a seus pés, 
beijamos o anel que nos mostrou; logo ao sinal dele, de pé diante dele.”

“Santíssimo Padre, sendo nossa obra como uma filial do ramo dos Padres Maristas, se sua 
Santidade tivesse a bondade de enviar nossa petição à Sagrada Congregação da Propaganda, onde os 
Padres Maristas são especialmente conhecidos, ficaríamos muito agradecidos, porém nos conformamos 
totalmente aos desejos de sua Santidade.”

O Ir. Francisco ofereceu ao papa 
os respeitos dos Irmãos Maristas e 
lhe apresentou um prospecto que 
dava “uma visão global de nossa 
Sociedade” e o informou sobre “os 
veneráveis Prelados que tiveram a 
amabilidade de recomendar-nos a 

ele.” E “a pedido de sua Santidade, 
lhe entregamos os livros das Cons-
tituições e das Regras Comuns que 
ele juntou à documentação10”. Logo 
expressou uma petição reveladora 
da estratégia dos Irmãos Francisco 
e Luís Maria:

9  Os Irmãos de S. Joseph de Mans foram fundados pelo Sr. Dujarié. Ver Pierre 
ZIND, As Novas Congregações de Irmãos Ensinantes, p. 153-159 (edição espanhola).

10  Passagem borrada.
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uma contradição com a vontade de 
traçar uma evidente separação en-
tre Padres e Irmãos Maristas e só 
solicitou assim por razões táticas: 
obter mais rapidamente uma auto-
rização provisional. Num primeiro 
momento esta contradição não te-
ve maiores inconvenien-tes, e tudo 
parecia ir bem.

Depois dos ritos do fim da au-
diência o Ir. Francisco acrescentou: 
“Oh! Que bom que sua santidade 
representa Nosso Senhor!”. Porém 
sua petição de autorização pela 
Propaganda foi sem dúvida uma 
falta de jeito que poderia indispor 
um papa pouco disposto a deixar-
se influen-ciar. Ainda, manifestava 

“5 de (março), sexta-feira - visita a sua Ex.cia o Cardeal Barnabó que nos disse que na véspera 
tinha recebido do Santo Padre, com nosso dossiê, a ordem de fazer um relató-rio sobre nossa petição. 
Acolhida sempre afável e familiar.” 

“15, segunda-feira - visita a Mons. Talbot, camareiro de sua Santidade, no Vaticano; o artigo de 
L’Univers sobre a Sociedade: não temos nada a ver com ele; sentimo-nos frustrados.”

3. Os pEquEnOs IRMãOs DE MARIA cOMO FILIAL 
DOs IRMãOs DAs EscO-LAs cRIsTãs E O DOssIê 
bLOquEADO pARA InVEsTIGAçãO

Os problemas começaram pou-
co depois: em 15 de março um ar-
tigo do diário católico L’Univers, 
muito conservador, utilizou o dos-
siê registrado na Propaganda, pa-
ra apresentar os Irmãos Maristas 
como uma Congregação docente 
complementar dos Irmãos das Es-
colas Cris-tãs. Era, de forma ma-

nifesta, uma manobra procedente 
dos serviços do cardeal Barnabó11,  
que orientava o critério da adminis-
tração pontifícia e contradizia o pro-
jeto de autorização como filial dos 
Padres Maristas. Logo, os Irmãos 
Francisco e Luís Maria se esforça-
ram em manifestar seu desacordo 
com essa posição:

11  Existia em Roma um grupo muito ativo de sacerdotes franceses conservadores 
bem iniciados na administração pontifícia, dos quais Monsenhor Chaillot era um dos 
mais conhecidos.
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Renovariam sua petição a este 
camareiro em 17, 21 e 29 de março: 
“Ele nos disse que fa-lou ao Santo 
Padre segundo nossas indicações 
e pareceu que sua Santidade ficou 

satisfeito”. Porém a opinião da ad-
ministração romana, inclusive de 
Pio IX, estava clara. Ao mesmo 
tempo o cardeal Barnabó dava 
corda ao assunto.

“16 de março, terça-feira - (visita) a Sua Eminência o Cardeal Barnabó. Disse-nos que seu relatório 
é favorável. Tem audiência com o Santo Padre todas as quintas-feiras, a menos que seja um dia festivo, 
(o que sucede em três quintas consecutivas) ou uma ce-rimônia.”

“6 de abril, terça-feira - visita ao Cardeal Barnabó. […] – Este bom Cardeal, Prefeito da 
Propaganda, disse-nos que havia tentado falar de nosso assunto ao Santo Padre, na quinta-feira santa, 
porém não foi possível. Verá o Papa na quinta seguinte.”

“9 (de abril), sexta-feira - com o Cardeal Barnabó. Sua Eminência disse-nos que tinha visto o Papa e 
que tinha dito que não se pode evitar a análise de um assunto recomen-dado por 26 bispos, que nossa 
Sociedade deve ocupar o vazio que os Irmãos das Esco-las Cristãs deixam. Entregou-lhe o nosso dossiê 
dizendo-lhe que o guardasse. Sua San-tidade acrescentou que, se tivéssemos pressa para regressar, 
poderíamos fazê-lo. Em consequência, sua Eminência nos aconselhou pedir ao Papa uma audiência de 
despedi-da.”

Em seu diário, o Ir. Francisco se 
desmancha em elogios ao cardeal 
Barnabó que mantinha uma atitude 
muito educada com ele. Porém, o 
cardeal havia recebido a carta do 
Ir. Marie-Jubin na qual denunciava 

Os superiores se deram conta 
de que seu dossiê estava bloquea-
do por um motivo que ig-noravam. 
Além disso, sabiam que em Roma 
queriam afiliá-los aos Irmãos das Es-
colas Cristãs. E foram convidados de 
modo delicado a regressar para es-
perar os resultados da investigação.

Porém a perspectiva de um re-
gresso à França nestas condições 

seria catastrófica. Os supe-riores 
adotam uma saída intermediária: 
regresso do Ir. Luís Maria, que de-
veria, por outro lado, acompanhar 
a finalização da nova casa-mãe, e 
permanência do Ir. Francisco para 
tentar desblo-quear a situação.

Na quinta-feira, 15 de abril, na 
“audiência privada com sua Santi-
dade” por ocasião do re-gresso do 

o governo dos superiores e o pa-
pa havia decidido abrir uma investi-
gação que se tornaria longa. Anun-
ciou em termos diplomáticos sem 
revelar nada sobre o motivo de tal 
decisão.
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Ir. Luís Maria, a situação se aclarou 
um pouco. Como o Ir. Francisco 
supunha que a petição de análise 

de seu dossiê pela Propaganda ha-
via incomodado, declarou esta vez:

“Submissão absoluta, seja qual for a Congregação à qual sua Santidade deseje encar-regar a 
análise do assunto da aprovação do nosso Instituto”. 

“O Santo Padre nos disse que esperava uma carta de Paris a respeito do nosso assun-to e quando 
dissemos que o Ir. Luís Maria regressaria à França, acrescentou: Boa vi-agem ao Irmão Assistente! Que 
felizes e contentes nos sentimos!”

“Dia 12, em Santa Inês, durante o café da manhã, o Cardeal Patrizzi [perguntou] ao Santo Padre: 
São Irmãos das Escolas Cristãs a quem sua Santidade deu a comunhão? – Não, respondeu o Papa; 
são os Pequenos Irmãos de Maria, dedicados às escolas; eu os conheço. Já há tantos Institutos para o 
mesmo fim. São Irmãos para preencher os vazios que os Irmãos das Escolas Cristãs deixam. O Cardeal 
Barnabó comentou esta alusão e explicou bem nossa finalidade e o que nos distingue dos Irmãos 
das Escolas Cristãs. E o Papa acrescentou que nenhum Instituto lhe havia sido apresentado com as 
recomendações de um grupo tão numeroso de bispos.”

Porém o motivo do bloqueio estava em outro lugar:

O Ir. Francisco tinha motivos pa-
ra alegrar-se, pois a causa do blo-
queio do seu dossiê não parecia 
irremediável. Porém não duvidava 
de que a espera dos resultados da 
investigação seria longa. Logo, os 
superiores contaram o desenvolvi-

Essas opiniões e o regresso do Ir. 
Luís Maria obrigaram o Ir. Francisco 
a mudar de estra-tégia. Deste mo-
mento em diante, continuaria suas 
gestões com o Pe. Nicolet, procu-

rador dos Padres Maristas, que era 
sacerdote, falava italiano e conhecia 
melhor a administração pontifícia. Na 
espera de notícias, os dois começa-
ram de novo suas visitas a persona-

mento da audiência com o cardeal 
Barnabó que lhes respondeu com 
uma anedota elogiosa, confirmando 
que, em Roma, o próprio papa con-
siderava os Pequenos Irmãos de 
Maria associados aos Irmãos das 
Escolas Cristãs.
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lidades da corte pontifí-cia menos 
próximas ao parecer: na segunda-
feira, 19 de abril, ao Cardeal de Ville-
court; a Mons. de la Tour d’Auvergne 
(Arras); a Mons. Bastide, capelão do 
hospital militar do Quirinal; no dia 23 

de abril ao Pe. Jandel, Superior Geral 
dos Dominicanos. No dia 28, rece-
beram “a visita do Pe. Villefort, jesuí-
ta, acompanhado de outro padre. 
Visita do Ir. Benoît, jesuíta, sacristão, 
acom-panhado de outro Irmão.”

4  O IR. FRAncIscO E O pE. nIcOLET:  
uMA LOnGA InVEsTIGAçãO  
nOs MEAnDROs DA ADMInIsTRAçãO ROMAnA

No dia 24 de abril aconteceu o re-
gresso do Ir. Luís Maria à França. Com 
a ajuda do Pe. Nicolet, o Ir. Francisco 
tentou averiguar onde estava a famo-

As gestões apenas avançavam:

Este foi um dos raros momentos 
em que as palavras do Ir. Francisco 
deixaram entrever o desânimo.

E a espera prosseguia. Para di-
minuir o aborrecimento o Ir. Fran-
cisco visitava Roma e co-piava lon-

sa carta esperada em Roma. Ignora-
va seu conteúdo, porém supunha que 
havia sido dirigida aos bispos que es-
creveram cartas de recomendação.

“Quinta-feira, 6 de maio. Visita ao Cardeal Barnabó com o Pe. Nicolet. […] Ele, o Cardeal, nos 
aconselhou um contato com Mons. Fioramonti, Secretário das cartas de sua Santidade.

7 de maio, sexta-feira. Visita a Mons. Fioramonti com o Pe. Nicolet. […] Prometeu-nos que 
recordaria esse tema a sua Santidade na primeira oportunidade. Eu entreguei-lhe uma memória.”

“26, quarta-feira das quatro têmporas. Visita ao Cardeal Barnabó com o Pe. Nicolet. O papa ainda 
não lhe disse nada desde a entrega do seu relatório. Sua Eminência […] nos aconselhou ver Mons. 
Pacifici no Palácio Quirinal. Ele é quem registrou os nomes dos Cardeais e bispos que nos deram cartas 
de recomendação. Saberá provavelmente se receberam uma resposta de Paris.”

“27 de maio, quinta-feira. Visita a Mons. Pacifici, Secretario dos Breves aos Príncipes, com o Pe. 
Nicolet que expôs o motivo de nossa visita, sugerida pelo Cardeal Barnabó. O Monsenhor nos disse que 
o havia visto, porém que era Mons. Guidi, na Secretaria de Estado a quem o Papa havia encarregado de 
escrever. Esperai-me, acrescentou; vou falar disso. – Entrou só e regressou para dizer-nos: Mons. Guidi 
me disse: “Abbiamo scritto; aspettiamo la risposta.” Tive que me resignar.”
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gas passagens dos livros do Antigo 
Testamento relacionadas com seu 

estado de ânimo. E as visitas foram 
retomadas.

“18 de junho, sexta-feira – visita a sua Eminência o Cardeal de Villecourt com o Pe. Nicolet. 
Esperava-se a carta da França – Algumas palavras sobre o Instituto.”

“5 de julho, segunda-feira - visita a Mons. Talboth para rogar-lhe que perguntasse a Sua Santidade 
se recebeu a resposta da carta escrita com referência a nosso assunto. – Mons. disse que falaria disso 
a sua Santidade, durante o passeio da tarde e que voltás-semos no dia seguinte.”

“6, terça-feira - visita a sua Eminência, o Cardeal Barnabó com o Pe. Nicolet […] O bom Cardeal 
supõe que ao escrever ao Núncio em Paris, se teria notificado apenas o nome dos bispos que nos 
recomendaram, sem escrever-lhes particularmente, já que suas cartas são bastante explícitas […]”

“7 de julho, quarta-feira - visita a Mons. de Guidi (com o Pe. Nicolet), secretário das Cartas dos 
Príncipes para o Secretário de Estado e que havia escrito ao Núncio de Pa-ris por ordem de sua 
Santidade. Ele nos disse que a resposta do Núncio havia chegado fazia pouco; que era favorável; que 
havia ainda alguma coisa a desenrolar; porém que o assunto seguiria seu curso e que estaria logo 
terminado. Recomendou-nos ver o Mons. Pacifici a quem ele havia remetido todos os documentos. 
Mons. Pacifici disse que, efetivamente, tinha a resposta; porém não podia nos dizer nada, que teria que 
ana-lisar e elaborar seu relatório a sua Santidade; porém que dentro de 4 ou 5 dias, pode-ria falar-nos 
do assunto. O Cardeal Barnabó guarda sempre vossos documentos, disse ao acabar.”

“O Pe. Nicolet informou a Mons. Chaillot12 do recebimento da tão desejada resposta do Núncio. Ele 
se mostrou muito contente e alegre, pois temia que nosso assunto per-manecesse adormecido. […]”

5. A cARTA pOR FIM chEGOu.  
RETOMARAM-sE As GEsTõEs

De fato, o secretariado de Estado 
havia escrito ao Núncio em Paris pa-
ra que o arcebispo de Lyon se infor-
masse discretamente sobre os fatos 
reprovados dos superiores dos Pe-
quenos Irmãos de Maria. Com efeito, 
dirigiu-se ao Ir. Luís Maria, que tinha 

regressado de Roma, que, eviden-
temente, refutou as afirmações do 
Ir. Marie-Jubin. E como o arcebispo 
não havia mani-festado pessoalmen-
te nenhuma opinião, o Núncio con-
cluiu que não se devia ter em conta 
as acusações do denunciante.

12  Prelado francês muito ativo na rede ultramontana. Foi talvez o autor do artigo 
de L’Univers que considerava os Pequenos Irmãos de Maria como competidores dos 
Irmãos das Escolas Cristãs. Mais tarde criaria graves dificul-dades ao Ir. Luís Maria no 
tema das Constituições.
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Assim, pois, era preciso reto-
mar o assunto a respeito da Con-

O Cardeal anunciou que ele en-
viaria o dossiê a essa Congregação 
no dia seguinte e convi-dou seus vi-

sitantes que fossem ver o Cardeal 
Prefeito e o Secretário na terça-fei-
ra seguinte. 

gregação da Propaganda que teria 
guardado o dossiê.

“14, quarta-feira - acertamos com o Pe. Nicolet que iria só à casa de sua Eminência, o Cardeal 
Barnabó13, para recordar-lhe nosso assunto, e averiguar se a resposta lhe fo-ra enviada; e se não 
for o caso, visitaria de novo, amanhã, Mons. Pacifici, como nos havia dito; e que depois disso, eu iria 
também à casa do Cardeal, para saber o que sua Santidade lhe havia dito a respeito. O Cardeal disse 
ao Pe. Nicolet que em 5 dias depois da nossa visita, Mons. Pacifici lhe havia trazido da parte do Papa, 
a resposta do Nún-cio, com a recomendação de apresentar o relatório a sua Santidade no dia seguinte, 
quinta-feira, dia de audiência com sua Santidade. O Cardeal acrescentou que eu pode-ria apresentar-me 
na sexta-feira para saber o que aconteceu ao assunto, a menos que tenha sido enviado de novo, ou não 
precise uma nova apresentação (dilata)14. Disse também que, no seu primeiro relatório ao Papa, não 
pedira um dilata mas uma análi-se, uma aprovação sem demora.”

“16, sexta-feira - o Cardeal Barnabó anunciou ao Ir. Francisco a decisão pontifícia: É preciso que 
esta carta siga seu curso; não podemos abandonar aqui uma obra apoiada por tantas recomendações 
[…] É preciso seguir o desenvolvimento regular e referir em seguida o dossiê à Congregação de Bispos 
e Regulares.”

“Eles lhes dirão se o assunto deve terminar logo ou se haverá de ser tratado por muito tempo. 
No primeiro caso, podereis permanecer em Roma; no segundo, regressareis a França e o Pe. Nicolet 
seguirá vosso assunto.”

“21, quarta-feira - visita a Mons. Bizarri com o Pe. Nicolet [… que] lhe disse: […] O Ir. Superior 
está em Roma há 5 meses – Porém, como é possível que não tenha vindo antes? – Então o Pe. Nicolet 
lhe explicou em poucas palavras o que havia ocorrido: 

1º) Nossa audiência com sua Santidade a quem estavam dirigidas as cartas de reco-mendação 
dos bispos;

2º) a entrega de nosso dossiê ao Cardeal Barnabó e os relatórios de sua Eminência an-tes e depois 
da carta do Núncio;

13 Curiosa gestão: como se o Pe. Nicolet fora considerado daí em diante o responsável 
do dossiê e o Ir. Francisco um companheiro. A evolução dos acontecimentos parece 
confirmar o fato que, em Roma, os Pequenos Irmãos de Maria foram considerados, 
naquele momento, como dependentes dos Padres Maristas.

14 Sublinhado no texto.
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6. DIFícIL TRAnsMIssãO DO DOssIê A pARTIR  
DA pROpAGAnDA AOs bIs-pOs E REGuLAREs E 
pREpARATIVOs pARA O REGREssO

3º) que os Padres Maristas, eram muito conhecidos na Propaganda por causa das Missões; que 
as duas Sociedades tinham relações muito estreitas, a ponto de, em 1836, haviam sido apresentadas 
conjuntamente para a aprovação da Santa Sé, pelo Padre Colin e que, na ocasião só haviam sido 
autorizados os Padres Maristas, os Irmãos se apresentam atualmente.”

Apesar das promessas do car-
deal Barnabó, o dossiê não foi trans-
mitido. O Ir. Francisco dirigiu-se no 
mesmo dia à Propaganda, onde o 
cardeal o informou que o secretá-
rio estava en-fermo. Assim, nada de 
dossiê, talvez amanhã… Porém na 
terça, 28, o cardeal Bizarri não ha-
via recebido nada. O Cardeal Bar-
nabó explicou que “o Secretário da 
Congregação tinha saído para tomar 
banhos termais. Levou a chave do 
seu quarto no qual se encontrava o 
dossiê”. Lhe haviam escrito e Bar-
nabó aconselhava a vir de novo na 
sexta-feira, dia 30. Porém nesse dia 
nada se conseguiu. No sábado, 31 
de julho, o Ir. Francisco teve que in-
sistir para ver o cardeal Barnabó que 
por fim entregou-lhe o dossiê fecha-
do, dirigido ao Cardeal Della Genga 
que era o que leva-ria para a Con-
gregação de Bispos e Regulares.

Foi um belo exemplo da atitude 
ambígua de Barnabó, ao menos de 
sua administração que parecia obs-
tinar-se em guardar o dossiê em 
seu poder.

Mons. Bizarri, que recebeu o Ir. 
Francisco, o tinha prevenido de que 

o processo seria longo e o aconsel-
hou a regressar para a França permi-
tindo que o Pe. Nicolet seguisse seu 
assunto. A audiência com o papa, 
pedida na quinta-feira, 5 de agosto, 
só aconteceu na segunda-feira, 9 de 
agosto. A entrevista foi banal, porém 
alguns elementos emergiram. Por 
exemplo, o papa pergun-tou-lhe:

“Onde estás alojado em Roma? Na casa dos 
Irmãos das Escolas Cristãs?”.

Isso deu oportunidade ao Ir. Fran-
cisco para responder-lhe: 

“Santíssimo Padre, estou com um Padre Marista, 
e sempre estive com ele desde minha chegada a 
Roma”. 

E como renovava sua declaração 
de adesão à Santa Sé, o papa res-
pondeu-lhe: 

“é muito bom estar sempre ligado ao Centro”. 

Como bom ultramontano, apesar 
de suas decepções administrativas, 
o Ir. Francisco concluiu:

“… a imagem de S. Pedro me parecia radiante de 
doçura, de bondade e de majestade. […] 
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A impressão que me causou não se apagará nunca 
da memória, e minha estadia em Roma será uma 
das épocas mais belas de minha vida.”

Logo continuaram as últimas vi-
sitas: em primeiro lugar, na quarta-
feira, 11 de agosto, a Mons. Bizarri 
que não se privou de recitar um es-
tribilho da administração romana: 

“Há tantas Congregações […] que alguns se 
perdem, se confundem: Maristas de Marseille, 
Maristas de Bordeaux, Maristas de Lyon, 
Maristas de Paris.”

A respeito do cardeal Barnabó, 
recordava: 

“se vosso assunto foi tratado com lentidão, é 
porque a resposta a sua carta se fez esperar 
demasiado tempo […] nunca é conveniente 
apressar-se demasiado nos assuntos, […] 
sobretudo em um assunto tão importante 
como o da aprovação de um Instituto religioso”.

Esboçava ainda uma teologia da 
lentidão: 

“… o Messias era muito necessário, sem dúvidas, 
Deus fez esperar 4.000 anos, nasceu criança 
pequena e sua Igreja se firmou pouco a pouco”.

Inclusive expressava uma profis-
são de fé ultramontana que corres-
pondia certamente às convicções 
do Ir. Francisco.

“Roma é o Centro do Catolicismo, cujos raios 
se expandem até o extremo do mundo, 
que iluminam e vivificam […] o que é 
verdadeiramente Católico Romano encontra 
por todas as partes irmãos que formam 
com ele a grande Família da Igreja.” 

Acrescentava que, para con-
servar e afirmar esta união e esta 
adesão ao Centro, era preciso que 
os Superiores tivessem, de vez em 
quando, relações especiais com a 
Santa Sé. 

Na sexta-feira, 13 de agosto, sem 
dúvidas, para atender seus consel-
heiros e interlocutores romanos, o 
Ir. Francisco visitou o Ir. Floride, Vi-
gário Geral e Provincial dos Irmãos 
das Esco-las Cristãs na Itália, que 

“se mostraram sempre muito honestos 
quando os visitei”.

No sábado, 14 de agosto, o Pe. 
Nicolet fez-lhe saber: 

“Há motivos, argumentos para crer que nosso 
assunto foi tomado com séria conside-ração em 
Roma; e que se espera muito das duas Sociedades, 
dos Padres e dos Irmãos. […] Porém esperai 
[…] que vossas Regras e vossas Constituições 
sejam examinadas com cuidado porque, se 
[quereis] instaurar solidamente, a fim de que o 
Instituto per-dure e funcione bem, que seja forte e 
vigoroso, e também arraigado e consolidado que 
não possa degenerar nem desviar-se. Por este 
motivo, tomai todo o tempo necessário para fazer 
bem esta obra importante.”

Recordou ao Ir. Francisco que 
permanecia mais ligado aos Padres 
Maristas do que haveria desejado: 
que a Congregação dos Religiosos 
poderia certamente recolocar os Ir-
mãos sob a tutela dos Padres. Por 
outra parte, era também desejo do 
Pe. Favre, superior geral, e de uma 
parte nu-merosa dos Padres Ma-
ristas. Era pouco provável que o 
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Ir. Francisco, entusiasmado por ter 
aprovado seu dossiê, compreen-
desse de imediato que este êxito 

teria para ele duras consequên-
cias, as que o Pe. Nicolet, bem-in-
formado, lhe permitiu entrever.

“O Pe. Nicolet expôs a finalidade da nossa visita em italiano. Ainda um novo Instituto! exclamou sua 
Excelência. Porém já há tantos que têm mais ou menos a mesma finali-dade. Em breve isso será uma 
desordem. Então o Pe. Nicolet explicou com poucas pa-lavras nossa origem, nossa primeira união com os 
Padres Maristas; o que se havia proposto em primeiro lugar para a autorização das duas Congregações 
em uma só, nosso número (o que o surpreendeu) e porque há atualmente uma administração dis-tinta 
para cada uma. Porém é mais ou menos como os Irmãos das Escolas Cristãs, re-plicou sua Excelência.”

7. úLTIMA EnTREVIsTA E REGREssO

Na segunda-feira, 16 de agosto, 
foi a última visita a sua Ex.cia o Car-

A acolhida não foi muito caloro-
sa, mesmo quando o dossiê já es-
tava registrado e deveria seguir seu 
processo. O Ir. Francisco deixou 
Roma no sábado, dia 21 de agos-
to, chegou a Lyon no dia 24 e a St. 
Genis-Laval, no dia 25. Quase ime-
diatamente viajou de novo a Lille e 
a Beau-camps e regressou defini-
tivamente a St. Genis no dia 8 de 
setembro, dia da inauguração da 
cape-la provisional da nova casa-
mãe.

Nesta data acabou seu diário 
que, apesar de um tom muito dis-
tante, revelou-nos quão des-gas-
tante foi sua estadia em Roma. 
Porém o Ir. Francisco não chegou 
a convencer seus interlocu-tores 
de que ele era um superior capaz 

de dirigir uma grande Congregação 
independente. Esta estadia foi um 
duro fracasso pessoal que motiva-
ria em parte sua demissão em 1860.

No plano institucional foi um êxi-
to já que o processo de reconhe-
cimento canônico estava encamin-
hado. Porém o nome tradicional e 
oficial do Instituto - “Pequenos Ir-
mãos de Maria” - não se conserva-
ria. O nome canônico “Irmãos Ma-
ristas das Escolas” levará a marca 
dos debates de 1858 sobre o es-
tatuto do Instituto: “Irmãos […] das 
Escolas”, é o que ficou da intenção 
ro-mana de afiliar o Instituto aos Ir-
mãos das Escolas Cristãs, enquan-
to “Maristas” recorda as ori-gens, 
quando Padres e Irmãos formavam 
a mesma Sociedade.

deal Della Genga, pre-feito da Con-
gregação de Bispos e Regulares. 
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