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APRESENTAÇÃO

N

No Terceiro Volume o autor descreve a
“fase Hermitage”, período da vida de Marcelino em que a obra marista se consolida a
partir do novo berço da Instituição, com a
casa construída sobre a rocha e que, carinhosamente, recebeu o nome de “Notre-Dame de
l´Hermitage”. Os 48 capítulos desse tomo descrevem lindos episódios da vida e da personalidade de Marcelino Champagnat: a organização da vida religiosa dos Irmãos; o sucesso
das primeiras escolas; a expansão pelas outras
dioceses; a grande confiança em Maria; a revolução civil de 1830; a tentativa de obter o
reconhecimento legal do Instituto junto ao
governo francês; a escolha do seu sucessor;
sofrimentos e morte. Juntamente com a entrega da vida, há o seu testamento espiritual, expressão derradeira do seu amor pelos Irmãos. Para
todos os que se entusiasmam pela realização
continuada do seu carisma, por meio de conselhos e anseios, como Pai e Fundador, indica
o ideal de apostolado que sempre o norteou:
“tornar Jesus Cristo conhecido e amado”.
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CAPÍTULO 1

14 -de
julho
1791
Nascido em 1789
Vida
dedeSão
Marcelino Champagnat III

retorno
dos
O

druidas

1
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M

“Moinho de Soulage, 6 de setembro de
1824.
1

Meus queridos irmãos e irmãs, mando-lhes
uma pequena caixa de fitas com 29 quilos.
Não nos foi possível fazer mais do que isso,
porque muitos camponeses vieram moer seus
grãos e, por causa disso, a tecelagem sofreu.
Vou, sim, dar um jeito de encontrar tempo
para ir ao campeonato de remo de Saint-Jules
com o Toine, mas é preciso que lhes conte o
que fiz, ontem, domingo.
Há já algum tempo que eu via Roussier, o
pedreiro, passar na direção do moinho. Um
dia, lhe perguntei: ‘O que é que você tem,
que desde alguns meses está sempre passando por aqui?’ E ele me respondeu: ‘É o meu
atalho para ir ao bosque Coulaud’.
Penso que vocês se lembram do que é o
bosque Coulaud. É um pouco para lá da
nossa casa, segue-se pela margem direita do
Gier. Chega à frente da casa Patouillard. Há
bosques de carvalhos e prados.
1 N. do T. – Druida – sacerdote entre os gauleses e bretões
(Cf. Aurélio – verbete “druida”).
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Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat III

Pergunto então a Roussier o que é que ia fazer no bosque Coulaud
e ele se põe a dar gargalhadas.
— Ah! justamente você, então, você caiu do céu com a última chuva?! Você não sabe que eu construo a casa dos Irmãos. Começamos
no decorrer do mês de junho. Já faz tempo que você deveria ter vindo ver. Eu nunca construíra uma casa tão grande. Bom, se durante
a semana você não tem um minuto para vir ver, venha no domingo.
— Vocês trabalham mesmo no domingo?
— Oh! Não. Só que aos domingos você pode vir cantar as vésperas
no bosque Coulaud e você poderá ver em que pé anda a construção.
E eu fui mais por curiosidade do que por devoção, É preciso ver
isso! Em primeiro lugar, a construção vai bem adiantada. Começam
o último andar. Foi preciso fazer antes uma terraplanagem terrível.
O rochedo se transformou numa pedreira. Vê-se que não perdem
tempo e são mais de vinte que trabalham, a construção progride depressa. Ontem era fácil reconhecê-los porque, para cantar as vésperas, todos se vestiram com a roupa que já conhecemos: calça preta e
sobrecasaca preta. Alguns dos mais jovens tinham o mesmo hábito,
mas de cor azul.
E havia também pessoas: homens, mulheres, crianças sentados
aqui e ali, no bosque, no prado, alguns logo abaixo da horta do Patouillard. E todos cantavam o In exitu Israel de Aegypto.2 E o Padre
Champagnat no centro com a sobrepeliz.
Eu disse a mim mesmo: ‘Os druidas voltaram! Louva-se Deus em
plena natureza. Assim nos obrigavam a fazer, durante a Revolução,
com o culto decadário. Mas aqui tudo se faz com grande piedade.
Por certo, as gazetas deveriam escrever algo sobre isso’.
2 N. do T. – Canto que celebra a saída do Egito e que teria sido composto por Maria, irmã de
Moisés, o libertador dos Israelitas. A tradução do título é: “Quando Israel saiu do Egito...”.

12
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O retorno dos druidas

Oh! Preciso dizer mais: eles têm um órgão portátil como os cantores de Paris. Por aí vocês veem que em La Valla não estamos tão
atrasados assim! Eu os abraço com muito afeto”.
Estava assinada: João Luiz Ginot, um Ginot de Soulage.3 Ele escreveu para seus irmãos e irmãs que tinham um comércio de seda
em Paris, rua Saint-Denis, 115, em frente ao Cour Batave.
*
*

*

A casa, com efeito, se levantava depressa. O João Luiz poderia também ter feito alusão aos monges da Idade Média como druidas. Sim,
um pouco como os cistercienses de Valbenoíte, no século XII, os
Irmãos construíam sua casa-mãe, e em condições bem desfavoráveis.
Depois de ter colocado o Gier num dique, por meio de muros,
numa extensão de duzentos ou trezentos metros, construíram uma
pequena capela para nela celebrar a missa quotidiana. Levantavam-se às 4h, para consagrar a Deus o início do dia: oração, meditação, missa. Seguia-se um parco café da manhã e todos partiam para
o trabalho até às 7h da tarde, com uma parada para a refeição do
meio-dia. O terço era rezado durante o trabalho e se substituíam
para uma leitura edificante que cada um podia seguir, se não estivesse muito longe do leitor. A oração da hora relembrava a presença
de Deus, e os próprios pedreiros se acostumavam a esse ritmo de
oração na companhia do colega Champagnat que, conhecedor da
profissão, trabalhava tanto quanto eles. Nessa época, a jornada de de
trabalho não podia ser inferior a 10 ou 12 horas.
3 Povoado de La Valla.
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Entretanto, era preciso encontrar um lugar para morar. O pessoal
se arranjava por meio de um paiol que podia ser usado na casa Patouillard. Mas a partir do fim de novembro era necessário pensar na
estrebaria. Um feixe de palha e a gente dormia bem.
Felizmente, todos os vizinhos não eram como o João Luiz, que
vivia enterrado em seu moinho. Os de Layat, o povoado mais próximo, os da Rive, os de Pouays tinham que descobrir, de mais ou
menos perto, um novo espetáculo cada dia: em que pé está o colégio? Ainda um andar? Não, não, ainda não colocam o telhado. O
rochedo está apanhando! Mas é ainda mais largo do que se previa.
Agora estão atacando acima do rochedo. Vejam só!... duas janelas
com arco. Para quê? Pode ser que se trate de uma capela. Mas constroem para 150! São tantos assim? Certo que não! Se forem uns
trinta, é bem o fim do mundo...

14
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14 de julho de 17912
CAPÍTULO

Deixem

falar
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A

As línguas continuavam seu trabalho de
louvor ou de crítica. Quem conhecia bem o
jovem vigário confiava nele, tendo observado que se tratava de um homem de Deus e
procurava ajudá-lo na medida de suas possibilidades, sobretudo por dons in natura: um
saco de batatas, pratos de carne ou peixes,
cerejas, ameixas, etc.
Outros, satisfeitos com o que viam, transmitiam aos demais o que haviam ouvido:
“Parece que o novo Bispo o ajuda com seu
dinheiro. É dinheiro bem colocado”.
“A casa poderia se tornar uma verdadeira
escola normal.” “Poderia ser também um
centro de aprendizado para os órfãos.”
Outros tinham sentimentos de compaixão: “É gente boa! Estes jovenzinhos! Em
que condições trabalham! – Não sei se têm
com que mudar a roupa molhada, nos dias de
chuva. Enfim, agora têm, pelo menos, um ou
dois andares para se abrigarem”.
“Antes, bem que eu gostava de ouvi-los
cantar de manhã. Estava certa de começar
meu dia, pensando em Deus e em Nossa Se-

16
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nhora, e eu partia para ordenhar minhas vacas com o coração alegre.
Mas, certos dias, como devem ter sentido frio ao redor dessa cabana
que lhes servia de capela”.
E havia também os maldosos: “Não encontramos mais jovens
que queiram ser pastores. Todos querem estudar. Quem vai cuidar
dos animais? Tudo isso deve custar-lhe os olhos da cara! Bem que
gostaria de acreditar que é ajudado pelo Bispo, mas só Deus sabe
quanto deve ter pedido de empréstimo! Então não há no que faz
tanto milagre. Isso acabará em quebradeira!”
Um certo número desses sábios da terra foi mesmo à procura do
livreiro de Lyon, Rusand, que serviu de avalista para um empréstimo
de 12.000 francos, feito a Champagnat. E colocavam-se no devido
lugar, por esse bravo livreiro que tinha o senso dos negócios, mas
também o senso do Senhor.
Um futuro Bispo, então professor no seminário, tivera esse mesmo gênero de solicitude, inspirado pela convicção de que Marcelino
era incapaz de levar a bom termo sua empresa. Com muitos outros,
julgava que se tratava de loucura e não compreendia como o Arcebispo o deixava continuar. Encarregou, então, um companheiro
que morava na região de L’Hermitage, de transmitir ao construtor
insensato sua indignação.
Marcelino deixava falar, e todas essas chamadas de atenção depreciativas ou insultantes, de certo modo, o estimulavam. Não há
tempo a perder. Colocado o teto, sentir-se-ão obrigados a calar.
Para ele, não eram as críticas que importavam e, sim, os critérios. E
esses eram simples. Ter a fé do salmista: “Se o Senhor não edifica
a casa, em vão trabalham os pedreiros”. Para estar certo de que o
Senhor constrói, ter uma razão para crer que estamos fazendo a
vontade de Deus. E essa razão é a aprovação de seu superior: o

17
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Arcebispo Dom de Pins.
No dia 20 de novembro, Ginot, do moinho de Soulage, escrevia
de novo a seus irmãos, em Paris: “Continua o trabalho no colégio
do bosque Coulaud. Terminaram a grande edificação da beira do rio
e constroem uma capela acima do rochedo. Nela entrarão passando
pelos quartos mais altos. Há muito trabalho. Conta-se que o Arcebispo o ajuda, bem como muitos outros”.
Quando o frio intenso chegou, o trabalho mais pesado estava
terminado. Por certo, todos os Irmãos docentes já haviam voltado
para suas escolas, no fim do mês de outubro. Os noviços voltaram
para La Valla, e três ou quatro Irmãos ficaram na nova construção
para rebocar as paredes, colocar os pisos, os vidros, preparar todo
o conjunto, para que a casa pudesse abrigar os habitantes na primavera de 1825.
Essa edificação de cinco andares lá estava, em pé, à espera de seus
hóspedes e a desafiar os profetas da desgraça. Seguramente, havia
dívidas pesadas, pois a despesa foi de 60.000 francos, mas, com a
ajuda de Maria e a estrita economia dos Irmãos das escolas, seriam
pouco a pouco amortecidas. Uma vez mais este Champagnat, tão
louco, não se saiu tão mal.

18
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— Como vai chamar essa casa, tão bem
escondida no vale e na qual se respira a santidade a plenos pulmões?, perguntava um
padre, amigo de Marcelino.
— L’Hermitage é a ideia que inspira essa
casa, e Maria é sua indiscutível padroeira. Dizemos então L’Hermitage de Nossa Senhora
ou Nossa Senhora de L’Hermitage. Com o
tempo, veremos qual dos dois títulos parece
mais natural.
Com efeito, a proteção de Maria se mostrou sensivelmente, pelo menos pelo fato de
ter sido evitado qualquer acidente mortal,
pois se trabalhava com os meios de segurança da época, que eram rudimentares.
Eis um exemplo: quando a construção
estava no último andar. Se alguém caísse,
a queda era de 15 metros. É o que aconteceu a um dos pedreiros. Por sorte, na
queda foi se agarrando aos galhos de uma
dessas árvores que enchem o leito do rio,
conseguiu apanhar um dos ramos e ficou
suspenso até que o acudiram. Todos tremeram de medo, mas o pedreiro não teve

20
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nem sequer um arranhão. O milagre pareceu maior ainda quando
se observou que o galho ao qual se agarrou era o de um freixo.
“Obrigado, Senhor, disse Marcelino. Amanhã celebrarei a missa
em ação de graças.”
Um Irmão estava no terceiro andar quando uma tábua cede debaixo de seus pés. E eis que fica pendurado pela mão debaixo do
andaime. Um primeiro pedreiro não tem coragem de se aproximar
dele, mas outro se abaixa, toma-o pela mão e consegue puxá-lo até
que ele possa se servir dos dois braços e se erguer acima do andaime. Não é preciso dizer que foi necessário esperar um pouco, para
que se recuperasse do susto.
Noutro caso, foram escolhidos dez Irmãos dos mais fortes para
transportar grandes pedras para o segundo andar, por meio de uma
escada. O Pe. Champagnat estava no alto, pronto para receber uma
dessas pedras. Ora, quem a transportava, ao chegar quase em cima,
perdeu o equilíbrio e deixou cair a pedra que seguramente esmagaria
o Irmão que esperava em baixo. O acidente parecia de tal modo inevitável que o Pe. Champagnat deu a absolvição ao que iria morrer. Por
sorte, a vítima que não via nada do que lhe podia ter acontecido fez um
pequeno movimento que o salvou. A pedra apenas o roçou, mas foi
tomado por tal pânico que se pôs a correr como um louco pelo prado.
Podemos imaginar, nesse caso, como Nossa Senhora se apresentava como o Recurso Habitual! Mesmo que em cada caso se tomassem as providências de proteção necessárias para não tentar a Deus,
era, contudo, difícil, com jovens pouco treinados, evitar todo perigo
durante seis meses de construção.
Era preciso também cuidar dos perigos morais, porque quem chegava e desembarcava na vida religiosa não era isento de paixões e
desequilíbrios.

21
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No dia de Todos os Santos, dois Irmãos tiveram que voltar para
La Valla para reabrir a escola. Ora, havia chegado de Valbenoîte
um postulante que tinha já o mínimo de instrução que lhe permitia
se tornar útil para os alunos mais atrasados. Champagnat manda-o, pois, fazer esse trabalho. Alguns dias mais tarde, infelizmente,
cometeu uma falta grave com um dos órfãos que os Irmãos mantinham como interno. O menino fala do fato com outros, e o mal
fica sendo conhecido entre eles. O Pe. Champagnat foi avisado e
imediatamente foi a La Valla.
Na confissão, o Pe. Champagnat é dos mais indulgentes e compreensivos. Mas, nesse caso, não foi pela confissão que soube da falta.
Trata-se de imediatamente pôr um dique às consequências do escândalo, que, se ficar impune, pode dar margem a interpretações laxistas.
Então, antes de expulsar o culpado, vai fazer uma cena terrível.
Cem anos mais tarde, por ocasião do estudo preparatório à beatificação, o Cardeal encarregado de encontrar os defeitos do futuro beatificado se esforça para demonstrar que, nesse caso, faltou a
caridade. Mas o Papa Bento XV toma, então, com veemência sua
defesa: “O Divino Mestre lançou mão do chicote no caso da profanação do templo. Então, Marcelino não deveria ter-se armado de
semelhante intransigência contra quem ousou afundar na lama do
vício estas almas que o Senhor queria iluminar com a verdade que
tinha anunciado?”
Algumas semanas depois, em janeiro de 1825, vai, pelo contrário,
mostrar como é grande sua caridade. Teve que se ausentar durante
alguns dias, e quando voltou, lhe falaram do caso de um mendigo que estava deitado na palha, cheio de úlceras e tendo apenas
farrapos para se cobrir em tal estação. Isso se dá no povoado de
Bachat, a menos de um quilômetro de L’Hermitage. Em verdade,
dizem-lhe ainda que não deve se tratar de um pobre, pois os pais
22
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são farmacêuticos. Deve-se tratar de um filho pródigo que fez todas
as estripulias. Recusa ir à casa da mãe, porque ela o quer envenenar,
segundo afirma.
— E vocês nada fizeram por ele, se ele mora a dois passos daqui?
— E o que é que o senhor quer que nós façamos?
Marcelino sobe correndo até Bachat e volta meia hora depois.
— Chamem o Irmão ecônomo. É preciso logo levar um colchão
de palha para esse infeliz.
— Mas não temos mais nenhum!
— Como não temos mais!?
— Demos o último na semana passada.
— Pois, então, levem-lhe o meu.
Marcelino manifestou tanto afeto ao doente que esse quis fazer
seu testamento em favor dele. Por causa disso, o beneficiário foi
levado à justiça com a acusação de ser usurpador de testamento. O
processo durou muito tempo, mas Marcelino soube se defender e
ganhou a causa.
O Irmão ecônomo pensou, talvez, que tinha razão para não se
meter em um negócio tão esquisito. Mas, para Marcelino, a caridade
era uma virtude que não sabia esperar, nem ser prudente demais.

23
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Visita
às

escolas
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P

Parte do ano de 1825 será dedicada à visita às escolas. Elas haviam sido reabertas
desde a festa de Todos os Santos, mas foi
preciso, antes de tudo, acabar a construção
de L’Hermitage e, por isso, deixar as visitas
para depois.
Durante o inverno, os trabalhos no interior da casa obrigavam esquentar um pouco
a construção, que, dessa forma, se tornava
adequada para ser habitada na primavera.
Marcelino pode então partir, para visitar os
Irmãos nas escolas. Por um lado, precisam de
formação permanente, tendo recebido tão
pouco no início, e, por outro lado, os problemas práticos de cada estabelecimento são
numerosos: condições higiênicas das salas,
salários a receber, mobiliário a exigir, etc.
Mas voltemos um pouco atrás no tempo,
antes do final da construção. O Pe. Courveille, que havia dado sua quota financeira, começava a manifestar suas exigências. Não era
ele o iniciador de toda a obra marista? Com
sua grande capa azul, ia e vinha, subitamente,
tomado por uma inspiração: “Ah! é preciso

25
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redigir um prospecto. Ah! a cor que convém aos maristas é a cor
azul!” Chateava um pouco os Irmãos, mas o Pe. Champagnat deixava que expressasse suas sugestões.
Bem que ele poderia deixar de falar de uma delas! No início do
outono de 1824, o Pe. Courveille começou a falar da escola de Charlieu. O Pe. Champagnat fica intrigado:
— Charlieu! Sim, me lembro. Um jovem que passou alguns dias
em La Valla, há dois anos, e que eu tive que, praticamente, mandar
embora, foi para Charlieu ao partir de nossa casa.
— Justamente, seria preciso substituí-lo.
— Mas nada temos a ver com ele.
— De certo modo, sim, porque dizia, de boca cheia, que ensinava
de acordo com o método de La Valla e tinha mesmo fundado outras
escolas na região de Feurs.
— Mas, enfim, agora não é momento para fundar, com essa construção que vai nos ocupar até janeiro.
Pe. Courveille concordava que o momento era mal escolhido, mas
em um dos últimos dias de outubro voltou à carga:
— O Pe. Cholleton, Vigário-Geral, escreveu-me uma carta que me
foi mandada para La Valla, na qual me dizia quanto gostaria da fundação de Charlieu. Como para mim era difícil encontrar o senhor,
pensei que podia lhe prometer três Irmãos para a semana depois de
Todos os Santos.
O Pe. Champagnat se abstém de expressar a raiva. Uma vez mais,
era preciso com as pedras do caminho fazer nascer os filhos de
Abraão. Mas como recusar algo ao Pe. Cholleton, seu antigo diretor
espiritual, agora que o Pe. Courveille tinha prometido?
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— Não vejo, absolutamente, quem vou colocar, mas, em todo
caso, não quero que meus irmãos tenham que trabalhar com o ex-Irmão de que me fala.
— Quanto a isso, não precisa ter medo. Ele fugiu de Charlieu
depois de ter contraído não sei que dívidas. Mas aqui e ali, ele conseguia fazer alguns recrutas.
— Eu sei algo a esse respeito.
— E como lhe dizia, ele se orgulhava de formá-los segundo o
método de La Valla.
— O que é que o senhor quer dizer?
— Então, o senhor compreende que devemos destruir a má impressão que as pessoas de Charlieu podem ter formado a respeito de
La Valla e mandar-lhe verdadeiros Irmãos de La Valla.
E foi necessário, em dois ou três dias, encontrar três Irmãos e
mandá-los a cem quilômetros de distância. Os objetos mais indispensáveis foram metidos em duas malas, que foram entregues às
diligências. Marcelino deixou os Irmãos partirem, mas um pouco
inquieto.
— Peguem a diligência para as partes do caminho que não são
muito ruins nessa estação. Façam o resto a pé e eu irei vê-los logo
que puder. Dou-lhes minha bênção.
O superior do grupo era o Irmão Luiz. Tinha o coração enorme,
porque, em tão poucos anos, quantas situações havia sido necessário salvar!
*
*

*
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Terminados os trabalhos pesados de L’Hermitage, o Pe. Champagnat tinha pressa para ir ver como o Irmão Luiz organizara essa
nova escola, em um município operário em que as crianças tinham
a fama de serem difíceis.
Não faltavam problemas: não havia sido previsto nenhum alojamento. Como havia um seminário, os Irmãos nele tinham temporariamente estabelecido sua residência.
O conselho municipal também ficou surpreendido ao ver um segundo fundador, dado que o Pe. Courveille, que acompanhara o
grupo no momento da fundação, costumava declarar-se superior e
fundador de tudo o que era marista, em Loire, em Ain e no Ródano.
Quando Marcelino voltou, estava contente como sempre, mas via-se que estava cansadíssimo. Os Irmãos já haviam acabado o jantar,
mas o Irmão Estanislau ainda estava na cozinha.
— Sobrou alguma coisa?
— O mesmo que lhe dizer nada. Mas vou lhe preparar algo.
— Mas não. Vejo que sobrou sopa. Isso vai bem para mim. E esse
pedaço de carne?
— É carne fria que sobrou do almoço.
— Vamos, esquente-a. Com o apetite que tenho, não me fará mal.
O Irmão Luiz e os Irmãos de Charlieu lhe mandam saudações.
— O senhor está chegando diretamente de Charlieu?
— Sim, enfim, enquanto é possível chegar diretamente de Charlieu.
— Não havia diligência?
— Quando fui para lá, eu a tomei até Roanne toda uma noite.
Chegamos às 8h da manhã. Celebrei a missa e fui direto para Charlieu, onde cheguei apenas à 1h da tarde. É preciso ver que estradas!
Para a volta, parti de Charlieu às 4h da madrugada. Estava em Ro-
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anne às 8h para celebrar a missa e tornar a partir em direção para
Vendranges, onde o Pároco me deu uma boa merenda. Devia ser lá
pela uma e meia.
— Qual é a distância de Roanne até Vendranges?
— Um pouco mais de vinte quilômetros. E depois, andei... andei.
Parei numa casa. Uma bondosa senhora me ofereceu alguma coisa.
E os filhos dela chegaram todos, um depois do outro. Que gente
boa! Não me foi possível deixar de lhes ensinar um pouco de catecismo. Respondiam bastante bem. Falei-lhes de Jesus e Maria. A
cada um deles dei uma medalha. Tudo isso me deu novas energias.
Perguntei então à mulher: “Quantas léguas há daqui até Balbigny?”
“Acho que umas quatro. E em duas horas já é noite.” “Não importa”, respondi. “Conheço bem o pároco.”
— E ontem de tarde o senhor estava apenas em Balbigny? Nunca
teria pensado que Charlieu fosse tão longe. Então, hoje o senhor
tinha diante de si mais cinquenta quilômetros?
— Não muito longe disso. Por isso parti às 4h. Em L’Hermitage,
não nos levantamos às 4h?
— Sem dúvida, mas não fazemos marchas forçadas desse tipo.
Isso era bom para o Irmão João Maria quando era granadeiro.
— Então parti para ir celebrar minha missa em Feurs. E continuei
em direção a Fouillouse, onde encontrei também outro lanche oferecido por um pároco caridoso. E, depois disso, não parei mais.
— Verdadeiramente, isso não é possível! O senhor queima a vela
pelas duas pontas. Nós precisamos do senhor. O senhor precisa
se poupar.
— Ninguém é indispensável. Como diz Jesus, enquanto é dia, é
preciso caminhar.
— Sim, mas já faz um tempinho que não é mais dia.
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— O que é que você quer!... É preciso recuperar o tempo perdido. No ano passado, não pude visitar as escolas; é preciso fazê-lo agora. Na semana que vem, irei ver meu granadeiro em Saint-Symphorien. Depois irei a Chavanay. Lá, não estarei muito longe de
Ampuis, onde meu amigo, o pároco Pétitin, também quer Irmãos.
Se o tempo fosse bom, isso nada custaria, mas chove quase todos os
dias. Que caminhos na planície do Forez! A gente vai de uma poça
d´água a outra. Ainda bem que caminhando a gente se esquenta,
senão pegaria alguma doença.
— Sim, o senhor acha que não vai ficar doente, levando uma vida
dessas!
— Por favor, faça passar essas duas colheres de queijo no fundo
dessa xícara. Isso me lembra uma semana durante a qual fiquei fechado numa escola por causa de uma inundação. Durante oito dias,
batatinhas e queijo. Rimos de bom coração de nossa desgraça – ou
de nossa sorte!
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Na região, começava-se a falar mais a favor
de Champagnat e de seus Irmãos. Ter construído em seis meses uma casa assim era um
milagre! Os vizinhos se sentiam orgulhosos e
contavam aos habitantes de Isieux,4 e aos de
Saint-Chamond, como tudo acontecera.
— Não sei bem onde é que conseguem
se abrigar em certos dias, pois tiveram uma
temporada pesada de mau tempo. No começo abrigavam-se na casa de Patouillard, o
vizinho da frente, no seu celeiro, na sua estrebaria. Vejam esse balcão aberto a todos os
ventos!... É ali que Champagnat tinha colocado sua cama. E durante o dia era preciso
ver essa colmeia! Cada um tinha seu trabalho.
Ninguém ficava de nariz para cima. Poder-se-ia acreditar que o trabalho era minuciosamente marcado, minuto a minuto, e que
havia como que uma mão invisível indicando
cada um o que devia fazer.
Alguns vizinhos ainda acrescentavam algo.
4 A atual cidade de Saint-Chamond reagrupou quatro pequenos povoados. Isieux era um deles.
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— Mas, eu sei que encontrou aqui uma imagem de Nossa Senhora. Foi levada para La Valla, mas ela voltou sozinha indicando que
era aqui o lugar que ela queria.
E as pessoas iam para casa impressionadas. Marcelino sabia que
sempre havia fluxo e refluxo. Agora era o tempo do fluxo. “Boa
Mãe, eu te agradeço por esses tempos favoráveis... Não me esqueças
quando vierem os outros momentos.”
A casa era verdadeiramente habitável. Marcelino já havia deixado La Valla como vigário. Na paróquia tinha sido substituído por
Étienne Bedoin que ele conhecera no seminário.
A casa de La Valla se transformou simplesmente em escola com duas salas de aula, com Irmãos que cada semana viriam a
L’Hermitage, se retemperar na vida comunitária, mas todos os jovens em formação morariam em L’Hermitage.
Começaram a se instalar no mês de maio. E no dia 15 de agosto de
1825, deu-se a bênção da capela.
O terrível Pe. Dervieux, que se tornara um sólido amigo, se sentia feliz de poder proceder a essa cerimônia, como delegado pelo
Arcebispo.
“Sim, levei muito tempo para compreendê-lo, mas doravante,
quero que todos os seus Irmãos o saibam, estou pronto a ajudá-lo quanto puder. Espero que não tenha necessidade disso, e que
Deus continue a abençoá-lo como fez durante todos esses meses, mas, de qualquer forma, faço questão de declarar solenemente
essa promessa.
Esta capela é um lugar de oração no qual Deus será fervorosamente louvado, tocará os corações por sua palavra, dará as graças que lhe
forem pedidas. Mas o inimigo não deixará de procurar estragar tudo.
Esperem-no com decisão. Jesus nos disse: ‘Eu venci o mundo’.”
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A comunidade estava, então, definitivamente estabelecida. Já bastante numerosa e seus efetivos continuariam a crescer regularmente.
Desde o mês de abril de 1824, uma lei reservava ao Bispo o poder
de conceder licença para lecionar em uma escola primária. Tendo
um verdadeiro amigo na pessoa de Dom de Pins, o Pe. Champagnat
não tinha a temer demais para sua congregação, embora não tivesse
até aqui conseguido um decreto real para o reconhecimento legal.
Não havia tido tempo, até então, para se ocupar dessa questão,
mas aceitara, com prazer, a ideia de Courveille: difundir sua família
religiosa por um prospecto que seria mandado a um certo número
de paróquias, e que poderia orientar jovens que estivessem à procura. Esse prospecto indicava, também, às prefeituras as condições a
preencher se quisessem Irmãos para sua escola. O Pe. Cholleton se
encarregou de atenuar o que o texto do Pe. Courveille poderia ter de
menos correto ou excessivo.
Por outro lado, Dom de Pins quis apresentar a Dom Frayssinous, Magnífico Reitor da Universidade, uma petição por escrito,
na qual os Irmãos Maristas solicitavam a Carlos X um decreto de
autorização legal.
O Arcebispo, cheio de confiança em Marcelino, lhe mandou mais
um padre, o Pe. Terraillon, um dos que haviam feito a promessa de
Fourvière. Haveria, assim, uma equipe de três para a formação intelectual e espiritual dos Irmãos.
Tudo vai bem e, por outra parte, sente-se que no meio do povo
cresce o desejo de dar à nova geração o benefício da instrução. Esse
interesse vira quase um mito, e, logo, Victor Hugo encontrará a fórmula: “Abrir uma escola é fechar uma prisão”.
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Marcelino Champagnat não procurará,
como Victor Hugo, a fórmula lapidar. Com
maior simplicidade, quer que suas escolas
formem bons cristãos e virtuosos cidadãos.
Isso significa que, a seus olhos, a educação
cristã é muito mais importante do que a instrução. “Instruir é pouco, afirmava; fazer
com que se ame a religião é tudo.”
O Irmão Luiz, seu primeiro discípulo, traduz bem essa convicção quando diz a um de
seus coirmãos: “Deus nos envia as crianças
para que nós lhes ensinemos a conhecer Jesus Cristo. Esse é nosso objetivo. Procuremos atingi-lo sem esquecer o resto”.
Evidentemente, para homens de fé, como
eram Champagnat e seus primeiros Irmãos,
o que, acima de tudo, conta é a vida eterna,
mas para o pequeno agricultor ou o pequeno
industrial de 1820-30, a instrução e educação
recebidas servem apenas para ajudá-lo a bem
preparar esta vida eterna através de sua vocação de bom chefe de família respeitado e
amado por seus filhos. Sem a menor dúvida,
esses adquirirão apenas uma formação pri-
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mária, mas ao menos, com isso, poderão discutir de igual para igual,
sem se sentirem humilhados pelo analfabetismo, como acontecia
com as gerações precedentes.
E aqui ou ali é preciso dar uma instrução um pouco mais consistente, aceitar-se-á um programa mais amplo e, às vezes, serão oferecidos
cursos noturnos, para os que não moram muito longe da escola.
Mais do que instruir, trata-se de conviver com os alunos e estar
longamente com eles. O Irmão não é apenas um docente, mas um
modelo. A criança, de modo especial nos internatos, verá o Irmão
na aula, no refeitório, no dormitório, no pátio de recreio, na igreja.
Como as primeiríssimas escolas são escolas primárias, cada Irmão é
o educador de uma turma, de um mesmo grupo de alunos com os
quais está continuamente misturado, durante um ano escolar.
Embora os programas sejam muito centrados na religião, não se
trata de ser, antes de tudo, catequista, mesmo que o Pe. Champagnat
forme bons catequistas, que saberão cativar-lhes a atenção. Deus
sabe se, sobretudo, nos primeiros anos, era preciso ser talentoso,
pois as lições de catecismo eram longas. Evidentemente, naquela
época, as pessoas estavam privadas, ou quase, de diversão, e as crianças que, muitas vezes, devem percorrer grandes distâncias, tornam-se mais calmas por esse esporte elementar. Evidentemente também, mesmo professores pouco instruídos podem ter o talento de
contadores populares de histórias, e, nesse caso, todas as cenas do
Evangelho e toda a Sagrada Escritura despertam interesse particular
que permite compreender o que se diz de alguns deles: “As pessoas
os escutam horas seguidas!”
Mas se há professores dotados por natureza, isso não é suficiente.
O problema de Marcelino é de bem formar todos os seus Irmãos, e
esse é o objetivo principal de suas visitas. Nessa ocasião e também
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nas conferências das grandes férias, sabe insistir sobre alguns princípios básicos:
• para bem educar as crianças, é preciso amá-las e amá-las todas
igualmente;
• não impor a obediência, mas inspirá-la, impondo-se a si mesmo
uma disciplina, em lugar de se entregar à fantasia;
• obtém-se a ajuda dos alunos por meios como a emulação, mesmo
entre as escolas. Por outro lado, há uma autoemulação para cada
aluno. No fim do ano escolar, deve-se comparar os últimos resultados com os do início do ano;
• os procedimentos brutais, como os castigos corporais, devem ser
completamente eliminados e, para evitar a tentação de aplicá-los,
tomam-se meios práticos. A varinha da leitura, por exemplo,
deve estar atada a um barbante, para não chegar até o aluno para
bater nele;
• os castigos mais pesados devem ser deixados para o dia seguinte
para que não se atue sob o efeito da irritação.
Tudo isso não significa negligência. A disciplina é muito importante
porque quase sempre lidamos com turmas numerosas. Para obtê-la, é
preciso ter grande domínio de si, de modo especial, graças ao silêncio.
Aqui, também é preciso tomar meios concretos. Utiliza-se um instrumento de madeira chamado sinal, que, por meio de batidas sonoras,
economiza a voz do mestre, sobretudo por ocasião de uma aula de leitura. Assim, não é preciso dizer: “seguinte”, ou “você leu mal”. Sinais
sonoros que se combinam com os alunos substituem essas ordens. É
exigente, mas é eficaz, para evitar cansaços inúteis.
Em um contexto social em que se obedece aos pais e no qual as
crianças aceitam de bom grado as exigências dos professores, é quase
normal ver os alunos saírem da escola em fila, e andar em silêncio até
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um ponto designado, de onde, ao obedecer a um sinal, se dispersam.
Esse fato não é criticado e sim admirado.
Também nenhum desses métodos é específico dos Irmãos Maristas. São o fruto da experiência já secular dos Irmãos de São João
Batista de La Salle. Todas as outras congregações de Irmãos, nascidas após a Revolução, agem mais ou menos do mesmo jeito. “A disciplina, diz o Pe. Champagnat, se obtém pelo respeito, pela firmeza
de caráter, e pela constância.” E isso é toda uma ascese.
É então indispensável pensar em escolas exageradamente austeras? Não, pois há momentos de folga, e nas condições exigidas para
a fundação de uma escola, Marcelino exige um pátio de recreação.
Seguramente, a prática do esporte ainda esperará um século, mas,
enfim, graças a um pátio, as crianças podem se ocupar, com jogos
simples, e isso basta para poder depois retomar o ritmo de uma aula.
Também se insiste muito a respeito do canto, sem dúvida, porque
prepara para uma melhor participação na liturgia e também porque
descansa. Como se trata essencialmente de cânticos, esses formam
a uma piedade alegre.
Com o tempo, nascerá um tratado de educação chamado Guia das
Escolas, mas, nessas primeiras décadas, são antes regras empíricas que
orientam os professores. Marcelino se formou com a mão na massa, um pouco no seminário, um pouco durante as férias na família e
um pouco enquanto agia como vigário. Tem uma autoridade natural.
Inicia-se no método dos Irmãos das Escolas Cristãs. Observa como
agem os Irmãos que têm melhores resultados, sabedoria e bom senso;
ajudando, pode exercer um verdadeiro rol de formador.
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A casa está construída. A capela inaugurada
domina agora seu rochedo. O sino toca todas
as manhãs, às 4h30, chamando a comunidade
para cantar os louvores de Deus e da Santíssima Virgem. Trata-se de uma Escola Normal? Será um mosteiro? Um pouco as duas
coisas, ao mesmo tempo.
Mas eis que as rodas dessa máquina, que
causa tão boa impressão, começam a chiar.
Enquanto os noviços ficavam em La Valla,
eles e o resto da casa dependiam do Pe.
Courveille, por causa das ausências quase
constantes do Pe. Champagnat, ocupado na
visita das escolas.
O Pe. Courveille podia, então, sem maiores problemas atribuir-se o rol de superior-fundador, deixando para o Pe. Champagnat
o título, um tanto vago, de diretor.
Agora que todo o conjunto dos Irmãos está
em L’Hermitage, é evidente para os Irmãos
que o superior único é o Pe. Champagnat.
O Pe. Courveille é uma peça importada que
nada tem a ver com a estima que os Irmãos
têm para com aquele que, havia já oito anos,
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tinha feito tudo. Por isso, esperam dele todas as diretivas e todas as
licenças. Quando está ausente, se dirigem docilmente ao Pe. Courveille, mas quando o Pe. Champagnat está de volta, ele não tem a
menor dificuldade em captar a simpatia de todos.
O Pe. Terraillon aceita bem essa situação, mas o Pe. Courveille
cai em uma crise de inveja. Convencido de ter tido por pirmeiro a
inspiração de uma Sociedade de Maria, não se resigna a ser colocado
de lado. O Conselho Episcopal, ao nomeá-lo para L’Hermitage, já
o advertira de limitar sua ação aos maristas. Não podia, então, estender suas pretensões sobre o que o Pe. Colin estava fazendo em
Cerdon ou em Belley, que doravante faziam parte de outra diocese.
Mas ao menos pretendia se impor em L’Hermitage.
O Pe. Champagnat não encontrava dificuldade em ver o que essa
situação tinha de incômodo, mas, com diplomacia e virtude, conseguia se acomodar. O Pe. Courveille, ao contrário, ruminava em sua
cabeça um plano, aliás, votado ao fracasso: provocar uma eleição.
Comunicou esse projeto a Champagnat. Esse aceitou e fez todo o
possível para convencer os Irmãos.
— Vocês veem que somos três padres a seu serviço. Para evitar
perplexidades, decisões que poderiam prejudicar ao bom entendimento e à unidade, é preciso que um dos nomes assuma mais decididamente o cargo de superior. Decidimos então pedir-lhes um voto
pelo qual designarão quem dos três vocês escolhem. É preciso que
vocês não se deixem levar por razões sentimentais, por exemplo,
que eu estive com vocês desde o início. O Espírito Santo, na época
dos primeiros apóstolos, serviu-se de um sorteio para designar o
substituto de Judas. Isso significa que se confiava plenamente no
Espírito Santo. Então, se escolhemos o sistema de voto, é para que,
por esse sistema, não procuremos senão a vontade de Deus.
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O voto foi quase unanimemente a favor do Pe. Champagnat. Este
achou, então, que deveria insistir.
— Tenho dificuldade em lhes apresentar com clareza esse problema. Em todo o caso, a votação que vocês fizeram representa um erro
de interpretação. Vamos, então, se vocês quiserem, refazer a votação
para que tudo entre no devido lugar, de acordo com o plano de Deus.
Vocês veem que devo me ausentar bastante, que, muitas vezes, me
ocuparei com trabalhos manuais. Os Padres Terraillon e Courveille,
que têm outro gênero de atividades, são seguramente mais indicados
para dirigir a casa. Vamos então invocar juntos o Espírito Santo. Cada
um de nós prolongará essa oração e voltaremos aqui para o voto.
Mas esse, como na primeira eleição, foi claramente favorável a
Marcelino.
Pe. Courveille, com isso, conseguiu apenas uma humilhação suplementar.
Meio resmungando, disse: “Parece que combinaram entre si.
Pois então, visto que é ao senhor que eles querem, o senhor será
o superior deles”.
De qualquer forma, com o mês de novembro, Marcelino retomaria as visitas às quase dez escolas já abertas, e nas quais havia ao
menos um membro sobre três que era um jovem sem experiência
pedagógica, a quem era preciso ajudar. Alguns dos diretores estavam
capacitados para formar os jovens, outros menos. E para a experiência culinária acontecia o mesmo, pois o jovem Irmão era também
o cozinheiro. Não se tratava de formar peritos em cozinha, mas ao
menos era preciso ser capaz de satisfazer o apetite com um mínimo
de variedade: um bom purê, uma batatinha frita, uma panqueca, alguns legumes bem preparados, economizando a manteiga. Em resumo, uma cozinha para gente pouco exigente.
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Marcelino ficava alguns dias, visitava as autoridades municipais e paroquiais, verificava como o regulamento da escola podia se harmonizar
com a vida de oração e a vida comunitária, falava durante bastante
tempo com cada um dos Irmãos e deixava alguma diretiva por escrito.
Sem olhar para o tempo que fazia, partia para outra escola. Voltou
a L’Hermitage um pouco antes do Natal. Tinha se resfriado em um
determinado dia? As marchas forçadas por caminhos cheios de lama
haviam-no esgotado. É preciso dizer também que as sequelas da eleição
lhe apresentavam presságios negros para o futuro. Em uma das escolas, ficou sabendo que um Irmão recebeu uma carta do Pe. Courveille
recriminando-o de ter-se dirigido ao Pe. Champagnat em determinada
circunstância. Soube também que em L’Hermitage o Pe. Courveille manifestava o mesmo gênero de irritação: “Vocês não confiam em mim
e, no entanto, a Sociedade de Maria deve seguramente ter Irmãos, mas
também Padres e não apenas o Pe. Champagnat. Não consigo comunicar-lhes um mínimo de espírito religioso. É preciso que isso mude!”
De um modo ou de outro, Champagnat era informado e a situação se
tornava preocupante. Pode ser que fosse falar disso ao Arcebispo, mas,
esperando, procurava aguentar. Na semana que precedia ao Natal, tendo
voltado para L’Hermitage, não pôde se privar de ver todos os trabalhos
de preparação que ainda estavam por fazer e, já quase sem forças, ele
se entregou ao trabalho, fingindo que estava em plena saúde. Queria
fazer celebrar uma alegre festa de Natal para toda a comunidade, mas
era algo que superava suas forças. Assim mesmo, assistiu ao ofício e à
missa da meia-noite, à missa solene e às vésperas de Natal. Que lástima!
Todos viam que estava esgotado. Iria ainda aguentar no dia seguinte?
Levantou-se para celebrar a missa. Mas, logo depois, disse: “Vou me deitar. Irmão Estanislau, faça vir o médico, pois sinto que assim, não vai!...”
Naquele dia, começou seu calvário e o da comunidade.
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Rapidamente, a situação se torna trágica. O
médico não esconde sua preocupação. Será
possível salvar o doente?
O Ano-Novo permite apresentar votos
e não é preciso acrescentar que o principal
dentre eles é que o doente bem-amado recupere a saúde.
Ninguém ousa confessar o que está conjeturando, mas todos pensam no pior.
No dia 3 de janeiro, o Pe. Courveille escreve uma circular aos Irmãos, na qual é difícil dizer se há algo de compaixão. Começa
com um plural majestático: “Nossos queridos filhos em Jesus e Mãe” (sic!). Continua
com uma palavra estranha: “ordenar”. “É na
dor e na amargura de nosso coração que nós
lhes escrevemos para ordenar de rezar.” Mas
o doente se transforma em “nosso querido
e amado filho, Pe. Champagnat”. Com dois
anos a mais do que o doente, o autor da carta
se atribui um curioso direito de paternidade.
Ao Pe. Terraillon que lhe faz observar isso,
o Pe. Courveille responde com um ar simplório, de embasbacar:
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— Mas está claro que eu sou o fundador e o superior da Sociedade
de Maria e eu o indico com toda clareza abaixo da minha assinatura.
— Eu não diria “com toda clareza”, pois se o senhor teve que
assinar outras vezes, eu ignoro, mas confesso que desconheço estas
iniciais: F.D. e S.P.G.M.
— É muito simples: Fratrum Director (Diretor dos Irmãos).
— Diretor dos Irmãos é antes o Pe. Champagnat, depois das eleições que foram feitas.
— É verdade, mas na ausência dele...
— E as outras abreviações?
— Então: Superior Patrum Maristarum Generalis (Superior-Geral dos
Padres Maristas).
— Ouvi dizer que, ao nomeá-lo aqui, a diocese pretendia limitar
sua ação aos Irmãos Maristas.
— É possível, mas há três anos uma resposta da Santa Sé, que me
foi entregue em La Valla, me permite esperar que nos tornaremos
uma sociedade independente das dioceses.
— Para terminar, desejo que, antes de tudo, o senhor seja um bom
diretor dos Irmãos, porque alguns começam a se inquietar muito
com a doença do Pe. Champagnat.
— E a suportar muito mal minha autoridade. Esperei que passasse
o dia do Ano-Novo. Ontem, ainda quiseram celebrar o aniversário
de sua fundação: no dia 2 de janeiro. Eu deixei um pouco de liberdade, mas a partir de amanhã vou apertar os parafusos, visto que
o Pe. Champagnat lhes deu rédea solta, pois não soube exigir uma
disciplina suficiente.
— A propósito, é preciso que eu lhe peça para fazer o testamento,
pois, no pior dos casos!... O senhor poderia aceitar de ser seu herdeiro universal?
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— Herdeiro do quê? Desta casa que de qualquer modo não seria
possível vender? Herdeiro de algumas dezenas de milhares de francos de dívidas? Não, obrigado. Não sou bastante rico para ser essa
espécie de herdeiro.
Esta conversa agridoce refletia bem o clima que reinava na
casa. No povoado se sabia que o escrivão, Sr. Finaz, tinha vindo a
L’Hermitage. Essa visita, evidentemente, se referia ao testamento.
Desse fato ao pensamento relativo a um desfecho fatal, não faltava
senão um passo que um dos credores, seguido de diversos outros,
se apressou a dar.
E os Irmãos viam senhores vestidos como burgueses, que saíam e
entravam em L’Hermitage, perguntando pelo Irmão ecônomo. Certamente, queriam se fazer reembolsar.
Quando falaram de testamento ao Pe. Champagnat, ele não se
admirou, e tendo tido conhecimento da recusa do Pe. Terraillon,
sugere que se faça apelo ao Pe. José Verrier, que era então o Diretor
do Seminário de Verrières e que havia dado seu nome para se tornar
membro da Sociedade de Maria. Ele aceitou de bom coração.
O Sr. Finaz redigira o texto e, quando o Pe. Verrier chegou, ele o
estava lendo: “Para recolher todos os bens móveis e imóveis direitos
e ações sem nenhuma exceção, que eu deixarei, nomeio e instituo
por meus herdeiros universais os senhores Claude Courveille, padre
que atualmente mora no acima dito L’Hermitage de Notre-Dame,
município de Saint-Martin-en-Coailleux”.
— É o senhor, Padre?
— Sim, sou eu!
— ...e José Verrier, padre Diretor do Seminário Menor de Verrières... É o senhor?
— Sim, sou eu.
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— Prazer em conhecê-lo... E a qual dos dois: João Cláudio Courveille e José Verrier, eu quero e compreendo que todos os meus
bens cheguem e pertençam em toda propriedade e frutos, após minha morte, aos únicos cargos hereditários...
O ato deste testamento foi feito e passado na acima dita casa chamada L’Hermitage de Notre Dame, município de Saint-Martin-en-Coailleux, morada do testamenteiro, ao pé da cama na qual está
retido, no dia 6 de janeiro, após o meio-dia, no ano de 1826, em
presença de Antonio Desgranges, irmão que serve no hospital de
caridade..., Mateus Patouillard, tecelão e proprietário no local de
Gauds, João Pedro Lespinasse, alfaiate no mesmo lugar, e Pedro
Roberto, agricultor no Layat.
O Pe. Champagnat não pôde assinar porque estava muito fraco.
Assinaram: “Patouillard, Desgrange e Finaz”.
O Pe. Verrier não podia mais ficar. Despediu-se, assegurando ao
enfermo que todo o seminário se poria em oração para obter sua
cura. E acrescentou: “O senhor me lembrou que hoje é o aniversário do seu diaconato, dia em que se comprometeu à oração diária do
breviário. E agora mesmo declarava que estava triste por não poder
rezá-lo. Fique certo de que na diligência de Montbrisson vou substituí-lo e rezarei também o terço ou um rosário às suas intenções.
Que o Senhor e sua Mãe me ouçam! As promessas de Fourvière não
foram feitas à toa. É preciso que o senhor sare. Deus ainda precisa
do senhor”.
— Deus não precisa de ninguém e se ele me chamar, encontrará
um substituto.
— Sim, sim. Deus precisa do senhor.
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As semanas que seguiram foram realmente ruins. O Pe. Courveille conseguia
conter, cada vez menos, as ondas crescentes do mau espírito. Deus sabe que o
Pe. Champagnat, vez por outra, podia ser
muito severo, mas sempre, com razão, não
se surpreendia por uma molecagem, rindo
de bom coração no momento de uma boa
farsa, de uma falta de jeito. Com ele, os
Irmãos se sentiam à vontade.
O Pe. Courveille, pelo contrário, era esquisito e sem saber por que podia apresentar uma cara de velório, e ameaçar como um
professor que não tem disciplina. Em todo
caso, conseguia irritar quase a todos.
Felizmente, o bom Irmão Estanislau estava lá e era capaz de salvar a situação à força
de bondade e atenção. Fez-se, em primeiro
lugar, enfermeiro do Pe. Champagnat. Era
a ele, antes de todos os outros, que o médico dava sua impressão sobre o doente. Era
ele que sabia receber os credores, dobrá-los,
conhecê-los melhor, e ir depois ao encontro do Pe. Dervieux, pároco de Saint-Pierre,
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para, às vezes, conseguir dele um pouco de dinheiro, como empréstimo e, às vezes, para lhe pedir que intercedesse junto a tais e tais
credores mais exigentes.
— O que significa esta sineta que toca?, perguntava o Pe. Champagnat, algumas vezes.
— Deve ser um pobre. Não se incomode, vou ver.
O Irmão Estanislau sabia que, uma vez mais, ia dar de cara com
um credor. E ele, este Irmão quase analfabeto, conseguia por sua
bondade e afabilidade ganhar tempo.
Com os Irmãos que se mostravam cada vez mais irritados com os
procedimentos de Courveille, sabia encontrar a palavra de confiança e de paciência. Mas por quanto tempo conseguiria manter esse
equilíbrio de balança?
Eis que um Irmão pede para lhe dizer uma palavra. O doente
adormeceu. O Irmão Estanislau vai um instante ao corredor.
— Não, chegue mais para cá. Não gostaria que o Pe. Champagnat escutasse. Eu preparei minha mala e há outros... Sei que isso
lhe arrebenta o coração, mas não é mais possível viver nesta casa.
Courveille...
— ... Irmão, mantenha o respeito!...
— O Pe. Courveille, se quiser... acaba de chegar ao cúmulo de
sua... não encontro a palavra.
— O que é que ele fez?
— Disse-nos, quase no auge da alegria: “Meus Irmãos, é preciso
que os ponha diante da realidade. Rezemos muito pelo Pe. Champagnat porque sua saúde não melhora. É o que se pode dizer de
menos. Se ele morrer, tanto eu como o Pe. Terraillon seremos obrigados a encontrar uma solução. Nós pediremos uma paróquia ou
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outro serviço à cúria, e será preciso vender esta casa para pagar as
dívidas”. “E nós então?”, perguntava um Irmão. “Bem, cada um
de vocês voltará para sua casa. Ser-lhes-á dado o dinheiro que lhes
pertence”. Irmão Estanislau, o senhor vê que estado de espírito essa
conversa espalha entre nós.
— E você quer ir embora?
— Sim; para mim, o Pe. Champagnat era um pai. O afeto que me
demonstrava podia me fazer aceitar a estar separado de meus pais.
Não posso viver sem afeto. Eu sei que o senhor me ama muito, mas
eu quero ir embora.
— Mesmo se o Padre Champagnat melhorar?
— Eu compreendi que não havia mais esperança... Já faz três semanas que estamos rezando para pedir a cura dele. Mas o que o Pe.
Courveille disse é muito claro.
— Não tenha tanta pressa. O médico deixou nosso doente há três
quartos de hora. Encontrou-o dormindo, pacificamente. O pulso
está quase normal. Pela primeira vez espera uma saída feliz...
— Então, o senhor acha que posso ficar?
— Se eu fosse superior, eu lho ordenaria.
Nos dias que seguiram, as melhoras se confirmaram. O Irmão
Estanislau comunicava habilmente essa informação, que corria de
boca em boca.
O Pe. Courveille continuava com suas variações de humor: alegre,
alguns dias, deixando mesmo passar graves irregularidades; insuportável no dia seguinte, e acumulando reprimendas e ameaças.
O Pe. Champagnat começava a se levantar para se sentar em
uma poltrona e cada dia, a conselho do médico, dava alguns passos pelo quarto.
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— Padre, tenho uma pergunta a lhe fazer.
— O que é, Irmão Estanislau?
— Agora que o senhor está melhor, preciso lhe contar um pouco o que se passou enquanto o senhor estava doente. Parecia que
tudo estava perdido! O Pe. Courveille irritou a todos. Vários queriam ir embora. O mau espírito ia crescendo e hoje ainda, não sei
muito o que vai acontecer. O Pe. Courveille não me diz tudo, mas,
depois de ter feito muitas ameaças nesses três últimos dias, poderia passar à execução e determinar algumas expulsões.
— E então, o que é que você sugere?
— Um pequeno sinal de iluminação. Eu lhe dou o braço e entramos na sala de oração. Os Irmãos sabem que o senhor melhorou,
mas ainda não o viram.
A comunidade acabava de entrar na sala. O Irmão Estanislau
deixou fechar a porta.
— Vamos agora. Eu lhe dou o braço.
Havia apenas o corredor a atravessar.
A porta se reabriu. Os mais dissipados não foram capazes, sem
dúvida, de deixar de olhar para trás para ver quem entrava atrasado.
Ouviu-se um único grito: “O Pe. Champagnat!” “Viva o Pe.
Champagnat!”, seguido de uma zoeira na qual não se distinguia
nenhuma palavra, mas se manifestava uma alegria indescritível.
— Sentem! Sentem! Sinto-me tão feliz em revê-los. Mas, uf!...
Deixem que me sente, depressa. Maria me curou, graças às suas
orações. Mas será preciso ainda lhe pedir para completar minha
cura, pois não tenho mais pernas ou elas estão moles.
Sim, agradeço-lhes muito suas orações, mas também quero lhes
fazer uma pequena reprimenda: Posso?
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Todos se puseram a gritar: Sim!...
— Também não tenho bastante fôlego. Então vou falar apenas um pouco: entre vocês, alguns chegaram a pensar que se eu
tivesse morrido, a obra de Maria não teria podido continuar. Isso
é verdade?
Entreolharam-se, não ousando responder.
Havia um tempinho que o Pe. Courveille se tinha esquivado.
— Vocês não respondem?!... Isso deve significar que não estou
errado. Pois então, eu lhes digo: “Quando é que teremos sentimentos dignos de Deus? Por acaso, ele não nos deu bastantes provas de sua bondade para nos ensinar a confiar em sua providência
e nos abandonarmos a ele? Por acaso, nos deixou faltar alguma
coisa, desde que nos retirou do mundo? Respondam-me”.
Ouvia-se um murmúrio como qualquer coisa que dizia: é verdade!...
— Se ninguém tem que se queixar da bondade de Deus, por que
faltar de confiança quando nos prova? Por que duvidar do futuro
desta congregação e acreditar que está acabada porque Deus decidiu retirar o instrumento do qual se serve para conduzi-la? Esta
comunidade é sua obra, foi ele que a fundou.
Perguntem ao Irmão Estanislau o que acontecia quando ele
chegou. Já havia dois anos que não se apresentavam mais vocações. E quinze dias depois já havia 8 e depois, 12 e no fim do
mesmo ano, 20. É isso, Irmão Estanislau? Então, vocês acham
que Deus não tem espírito de continuidade, manda-nos grande
quantidade de boas vocações e depois vai fazer parar tudo isso?
Vamos lá!...
Em todo caso, queridos filhos, visto que Deus me devolve a
saúde, creiam-me que eu estou pronto a partilhar todas as suas
dificuldades, até mesmo o último pedaço de pão.
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O silêncio impressionante era como que roçado pelo movimento das mãos que escorregavam pelos olhos ou que procuravam no
bolso um lenço para enxugar as lágrimas. Mas o Irmão Estanislau já
retirava o doente que havia feito um esforço muito grande.
— Consegui terminar. A santíssima Virgem me ajudou. Mas deixe-me deitar logo.
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O Irmão Estanislau explicou pouco a pouco tudo que se havia passado e que, por certo, lhe havia sido cuidadosamente ocultado,
para que a angústia de uma situação dramática não atrapalhasse sua cura.
Agora passava em revista os credores que
tinham vindo reclamar o que lhes era devido.
— E então, o que você fez?

— Eu rezei. Rezei muito e cada vez o Senhor acalmava mesmo os piores. Como o Pe.
Dervieux, muitas vezes, me tirou de apuros,
eu lhes dizia que pediria socorro ao Pe. Dervieux e, então, ou aceitavam esperar ou me
diziam: “Está bem… Não peça ao Pe. Dervieux, eu posso esperar”.
— Será então preciso que você vá dar notícias de minha pessoa ao Pe. Dervieux e que
lhe agradeça de minha parte.
— Eu já o fiz. E justamente ele se excede
em gentileza. Disse-me: Avise o Pe. Champagnat que nesse domingo da septuagésima
vou mandar um transporte, para trazê-lo prisioneiro à minha casa. Tem absolutamente
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necessidade de uma convalescença. É preciso que esteja num quarto bem aquecido, que descanse sem nenhuma preocupação. Eu lho
mandarei de volta em quinze dias ou em três semanas, completamente restabelecido. Se ficar em casa, desejará trabalhar, escrever
cartas, resolver os problemas comunitários e se arrastará durante
meses antes de se restabelecer.
— Sim, eu aceito, porque o Pe. Dervieux é um homem de muita
sabedoria. Deve ter razão.
Agora, o Irmão Estanislau podia deixar o doente sozinho durante
bastante tempo. Estávamos às vésperas da partida. O Pe. Champagnat, que estava com sono, ouve bater à sua porta.
— Entre! Ah! É você, Irmão Estanislau. Está tudo em ordem.
Não preciso de nada!
— Na verdade, sou eu que preciso do senhor.
— Neste caso...
— Pois então, eis: há um vendedor ambulante.
— Veja com o Irmão ecônomo.... Espere, pode ser que tenha muita coisa para nos vender.
— Mas não veio para isso.
— E para que então?
— Simplesmente porque quer se tornar Irmão. Fui eu que fui abrir
quando ele tocou. Pediu-me para falar com o superior. Como eu não
queria incomodar o senhor, mandei-o ao Pe. Courveille, mas ele estava no fundo da horta quando lhe levei esse jovem e, no caminho,
esse começou a me contar sua vida e o desejo de vocação que o perseguia. É simpático e me dá a melhor das impressões. Mas o pouco
de conversa que ouvi entre ele e o Pe. Courveille foi um desastre.
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O Pe. Courveille levantava os braços para o céu: “Ah! Prezado amigo, a vida religiosa é a vocação mais desejada, mas como são poucos
os que são capazes de serem fiéis! Quantos religiosos escandalizam
os fiéis em vez de os edificar!... Jesus diz no Evangelho: ‘Quando a
gente tem apenas dez mil soldados, não pode guerrear contra alguém
que tem vinte mil’. É preciso renunciar a tudo e levar sua cruz, todos
os dias. Todos os dias! Não sei se você será capaz disso!”
O jovem nada dizia ou então, de vez em quando, deixava escapar:
“É verdade!!” E o Pe. Courveille não lhe deixava tempo para introduzir uma palavra a mais. Então, eu o esperei perto da barreira da
entrada e não escutava mais o que diziam. Eles estavam andando:
iam e vinham.
Finalmente, o jovem se despediu do Pe. Courveille e se dirigiu
para a saída. Eu o peguei quando estava passando.
— E então, sua ideia de vocação?
— Não, continuarei a ajuntar dinheiro porque ganho facilmente
minha vida. Serei o jovem rico do evangelho. Reze para a minha
salvação.
— Vejo que você não está contente. Posso propor-lhe algo?
— Pode ser que sim.
— Vamos ver o Pe. Champagnat.
— Ah! Mas, com efeito, foi este o nome que me disseram.
O Irmão Estanislau notou que despertara o interesse do seu doente: “Então, se o senhor quiser, eu vou trazê-lo”.
Dito e feito. O Pe. Champagnat sai do quarto e encontra o candidato.
— Vou experimentar subir com você até a capela. Você me sustentará por um braço e com a outra mão, eu vou me apoiar no corrimão.
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Quarenta degraus. Foi muito difícil! Paravam em cada patamar.
Marcelino se apoiava na bengala e conversavam um pouco.
— Eu me chamo João Deville e tenho 25 anos. Gosto do meu
emprego que me permite percorrer o país. As pessoas gostam muito
de mim. Acham que vendo um pouco caro, mas não tenho medo
de voltar para os mesmos lugares porque, tanto o tecido quanto a
alimentação, só vendo coisas de qualidade.
— Mais um patamar.
Marcelino escutava.
— Sou perseguido pela ideia de ser religioso, mas tenho medo de
ser um mau religioso.
— Você sabe que São Mateus era uma espécie de comerciante, como
você. Apesar das críticas que faziam à sua profissão de publicano,
creio que era honesto. Jesus o fitou e lhe disse: “Segue-me”, estamos
entrando na capela. Pode ser que Jesus lhe diga: “Venha e siga-me”.
Entraram, adoraram o Santíssimo Sacramento, o que permitiu ao
Pe. Champagnat recuperar o fôlego.
— Veja, disse ele depois, mostrando a imagem da Virgem: ela é
nossa Boa Mãe. Ela será também a sua mãe se você vier para esta
casa e ela o ajudará.
Descendo a escada, ele estava menos ofegante e continuou como
que se falasse para si mesmo: “Podemos dizer que o jugo de Jesus
Cristo é difícil de levar? Não! O Deus Salvador, que é a mesma
verdade, nos ensina que seu jugo é suave. Asseguro-lhe que você
encontrará mais alegria no serviço do Senhor do que em todos os
prazeres do mundo”.
Você tem o costume de pesar mercadorias. Um grama não é muita
coisa. Pois então lhe digo: “Com um grama de boa vontade podemos
fazer um grande santo, podemos fazer coisas maravilhosas. A vida
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religiosa é uma vida tão desejável que eu não posso me impedir de
convidar todos os que como você são homens de boa vontade. Pelo
menos, rezo para que Deus lhes inspire a ideia. Eu rezarei a Nossa
Senhora por você. Eu o espero um dia desses. Não falte.
O postulante estava mudado, tão feliz quanto uma hora antes estava triste.
Como havia lançado um negócio que ia bem, precisou de algum
tempo para deixar tudo em ordem e encontrar um sucessor capacitado. Mas ele se mantinha em contato e, dois anos depois, tomou o
hábito e passou a se chamar Irmão Benoît. Quando morreu acidentalmente, 45 anos depois, uma circular do Superior-Geral da época
faria dele um elogio bem merecido. Foi ele que, no dia 6 de junho
de 1840, mandou fazer o retrato do Pe. Champagnat que acabava
de morrer.
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O transporte do Sr. Fournas veio buscar
Marcelino em L’Hermitage. Fazia muito frio
nesse final de janeiro, mas a viagem não era
longa. Cobriu-se bem e usava um aparelho
para esquentar os pés, aquecido com carvão
de madeira, poder-se-ia evitar uma recaída,
sempre possível. A senhora Fournas, rica
proprietária e irmã de um deputado, prestava muitos serviços ao Pe. Dervieux, mas
na boa tradição burguesa da época. Era na
administração tão rigorosa quanto era decidida quando se tratava de ajudar os pobres
e a Igreja. Continuava proprietária do presbitério. Em 1813, um novo contrato havia sido
estabelecido, com a duração de vinte anos.
Nesse presbitério, não faltavam quartos e
havia muitas salas. Marcelino ocuparia um
vasto quarto, onde poderia celebrar a missa
sem sair dali. Entretanto, o mesmo mês de
fevereiro tem seus dias agradáveis. Marcelino
poderia, então, começar a andar um pouco às
margens deste Gier que via da janela.
Na frente dele, também, via a colina em
que se agrupavam algumas casas em torno
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da igreja de Santo Ennemond. Os camponeses vinham à igreja para
pedir a proteção do Santo Bispo, mártir, para seus animais atingidos
por alguma doença.
E o Pe. Dervieux explicava:
— Você tem diante de você todo um tema de meditação sobre a
precariedade das coisas terrestres. Em primeiro lugar, essa água que
corre inexoravelmente para o mar que não enche, como diz o Eclesiastes. E depois, todas essas ruínas.
Fui pároco de Saint-Ennemond antes da Revolução. Havia, então,
o grandioso castelo dos condes de Saint-Chamond, aparentados aos
Mittes de Chevrières, não sei se você ouviu falar deles. Antigamente,
tivemos celebridades. Em 1793, a Revolução arrasou tudo isso. Eu já
tinha partido para o exílio. Há ainda alguns muros que as pessoas estão dilapidando, dia após dia, para fazer suas próprias construções.
É a eterna história: “Após os bárbaros, os Barberini”.
— Sua citação vai além dos conhecimentos do camponês de Marlhes que eu sou.
— Se você fosse de Roma, você saberia. Ora, eu fui um pouco
romano, por força do exílio. De Saboia à Suíça; depois da Suíça ao
Piemonte, pois, à medida que avançavam os exércitos da Revolução,
era preciso afastar-se mais até Roma. E lá, um dia, explicaram-me
que os bárbaros do século V tinham destruído tudo o que puderam,
mas que uma família rica da Idade Média, os Barberini, tinha completado a destruição para construir seus próprios palácios. E isso se
tornou um provérbio: “Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini5”.
— Sim, então isso é latim que está a meu alcance. Em L’Hermitage,
fomos sim um pouco Barberini, mas mais modestamente, com o rochedo ao lado.
5 O que os bárbaros não fizeram, os Barberini fizeram.
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— Eu disse bem: eterna história. Depois de tudo, Bossuet já constatava que nós mesmos somos mercadoria posta no comércio. É
preciso que mude de mão. Os mais jovens nos empurram para o
fundo do palco, achando que já ficamos muito tempo em cena...
Olhe agora um pouco mais para a esquerda. Essa outra ruína era
a colegiada, porque Saint-Chamond tinha sua comunidade de cônegos, talvez ricos demais, mas que a Revolução se encarregou de
derrubar. E, depois, havia os capuchinhos que não quiseram jurar
a Constituição e contra os quais foram enviados duzentos soldados
que os expulsaram e seguiram por, pelo menos, vinte quilômetros
de distância, em direção a Lyon, no lugar chamado Le Logis Neuf.
Liberdade: quantos crimes foram cometidos em teu nome!...
E depois havia os Mínimos, cuja capela abrigava o mausoléu dos
condes. Isso era mais do que o suficiente para que fossem expulsos. O convento deles foi transformado na prefeitura atual. E havia
também as Ursulinas que a Revolução reduziu à miséria. Mas elas
voltaram. E eu mesmo, depois da minha volta do exílio, quando fui
nomeado para Saint-Pierre, me ocupei das escolas, e para os rapazes,
pedi os Irmãos das Escolas Cristãs, que o Cardeal Fesch acabava
de introduzir em Lyon. Eu, no entanto, em 1803, não podia pedir
Pequenos Irmãos de Maria.
— Pois bem, é o ano de minha vocação. É maravilhoso, tem-se a
impressão que tudo está perdido e depois se vê que não. O Espírito
Santo se põe a soprar para reanimar sua Igreja. E o senhor vê todos
estes Irmãozinhos que surgiram por toda parte, só Deus sabe como,
e Deus sabe com que homens, ao menos me julgo por mim mesmo.
Obrigado, em todo caso, por essa lição de história local.
— Pessoalmente, não tive a inspiração que você teve. Simplesmente,
me servi dos outros para tentar fazer algum bem, e uma das misérias
que me preocupavam eram os velhos pobres e abandonados. Então,
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graças à ajuda de muitos benfeitores, fundei o hospital que está a dois
passos daqui, ou, mais corretamente, eu o fiz arrumar, em parte, para
eles. A senhora Fournas, que o fez trazer aqui em carruagem, pode
ser quem melhor colabora nessa obra de beneficência. Mas eu estou
cansando com essa conversa, e você veio para descansar.
*
*

*

Com uma boa alimentação e sono, o doente se recuperava bem
depressa. Desde o começo de fevereiro, ele se perguntava se não
devia voltar para L’Hermitage. Podia falar disso com Aquela que
estava na igreja de Saint-Pierre, “Nossa Senhora Todo-Poderosa”,
esta Virgem gótica do século XV, diante da qual vinha rezar quase
toda a cidade.
Mas não lhe deixariam o tempo necessário para discernir em paz.
Na primeira quinzena de fevereiro, em uma tarde, chega o Irmão
Estanislau.
— Padre, venho lhe comunicar que temos a visita do Pe. Cattet,
vigário-geral.
— Com que objetivo?
— Não sei, mas tenho a impressão de que se trata de uma espécie de
controle. Imediatamente, começou a interrogar os noviços sobre seus
conhecimentos gerais e religiosos. Quando eu parti para vir avisá-lo,
ele visitava os locais, a sacristia, a cozinha, com o Pe. Courveille e, de
vez em quando, soltava uns “hum!...” que não eram de aprovação.
— Bom! É preciso então que eu volte para L’Hermitage.
O Pe. Dervieux escutara a conversa.
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— Conheço um pouco o Pe. Cattet. Sua qualidade principal não
é a moderação. Deus sabe se não há alguém que lhe sugeriu que era
preciso ir ver o que acontecia em L’Hermitage, que Champagnat
mesmo não está mais nesta casa, que está abandonada à mercê de
cada um, isto é, à desordem, etc.
De fato, esta era bem em essência a explicação. O Pe. Courveille
havia ido ao arcebispado e, sem falar da doença do Pe. Champagnat
e de sua recuperação, descreveu a seu modo a situação do mês de
janeiro que acabava de transcorrer. Sem dúvida, o Pe. Champagnat
era um santo homem, mas pouco consciente do que se passava. Foi
um construtor notável, se matava em visitas às escolas, úteis, sem
dúvida, mas sua missão em L’Hermitage não ia adiante. A formação
era quase nula e o espírito se deteriorava.
Cattet, que pensava ter vocação para “tudo desfazer para depois
tudo refazer”, como dele diria o Pe. Coindre, alguns meses depois,
resolveu ir a L’Hermitage para fazer uma visita canônica.
Sabia, por acaso, que Champagnat havia estado a dois dedos da
morte? Mas isso nada mudaria na questão que o ocupava. É verdade que esta comunidade continuava a crescer em número, mas isso
não era uma referência. Sabia que os Irmãos estavam lá havia menos
de um ano e que existia uma quantidade de detalhes materiais a regularizar pela mesma comunidade e que não havia dinheiro para pagar o pessoal de serviço? Isso tudo não entra em jogo. Fizeram-lhe
um relatório muito orientado para o aspecto negativo da situação.
Contentava-se com sublinhar o que corroborava essa visão.
Em uma última conferência em público, com a comunidade presente, não deixou de assinalar que havia muito progresso a fazer.
Era muito desagradável para Marcelino que chegava exatamente no
momento de ouvir essas palavras pouco encorajadoras.
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Antes de deixar a casa, disse-lhe ainda:
— É preciso dar mais tempo à instrução e reduzir o trabalho manual. Vi que o senhor tem a intenção de comprar os mecanismos necessários para estabelecer um moinho de seda. Não sei se isso se justifica.
— Perdão, senhor Vigário-Geral, mas se eu penso nisso, é para
pagar minhas dívidas.
— E para pagá-las, você faz outras?
— Mas não temos outros recursos a não ser nosso trabalho. Em
La Valla, fazíamos pregos como todos os camponeses. Aquilo não
compensa mais. Então aqui, procuramos fazer o que fazem todos
os que moram à beira do rio: moinhos e tecelagens. Muitos de meus
Irmãos nunca serão professores. Chegaram muito tarde e sem saber
ler nem escrever.
— Isso não significa que é preciso recolher todos os caolhos e
os mancos.
— O senhor não é o único a me reprovar isso, mas eu me pergunto se a vida religiosa não é feita também para eles. Se o senhor
interrogar aquele que está lá cuidando de nossa única vaca, o senhor
ficaria impressionado com a profundidade de sua vida espiritual.
O que é que o senhor quer: L’Hermitage é um pouco uma escola
normal, mas também um pouco um mosteiro, com Irmãos trabalhadores manuais. E depois, começamos a receber órfãos e é preciso
ensinar-lhes um ofício.
— Em todo caso, alimente um pouco melhor seus Irmãos e ponha um freio à sua vontade de construir. Vou ver também se não
seria conveniente que você fosse ajudado por um padre bem preparado para o gênero de fundação que você iniciou e que, por certo,
precisa ser apoiado. Eu penso em alguém. Tornaremos a falar disso.
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Felizmente, em uma civilização sem telefone e sem fax, é preciso contar com o tempo.
6

O Pe. Cattet bem que gostaria de resolver
logo os negócios, pois não lhe faltavam imaginação e dinamismo. O homem em quem
está pensando para L’Hermitage é o Pe. André Coindre. Mas ele é um apóstolo infatigável, sempre correndo por montes e vales.
Como chegar até ele?
Durante a primeira quinzena de março é
preciso procurá-lo entre Lyon e Monistrol
(Haute-Loire), onde prega missões e retiros.
Depois está em Blois onde foi nomeado
Superior do Seminário Maior, tanto é capaz
de se dedicar a diversas obras: missões contínuas, fundação dos Irmãos do Sagrado Coração, fundação das Irmãs de Jesus e Maria,
controvérsias sem fim com a imprensa anticlerical, por meio de artigos de refutação:
não. Não, não é fácil encontrá-lo.
6 NT – De Caribde a Scyla. Carybde e Scylla são dois cabos do estreito de Messina. Era preciso ser muito hábil para
não escapar de um e bater no outro, sendo ambos muito
perigosos. A expressão “De Charybde a Scylla” significa “de
mal a pior”.
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Finalmente, o Pe. Cattet chega a encontrá-lo e lhe propõe uma espécie de fusão entre os Irmãos dele e os de L’Hermitage. Mas o Pe.
Coindre é um sábio. Francamente, pensa, essa proposta é ridícula.
“O gênio movediço do Pe. Cattet, escreve a um de seus Irmãos, o
Irmão Xavier, nos quer ensinar a conduta que devemos seguir... O
fato de pensar em tais fusões é prova de conhecer pouco os homens
e as obras de Deus. Se os Irmãos Maristas estão contentes com o
seu Fundador, o que precisa a mais?”
Esta carta é do dia 3 de maio. No dia 10 do mesmo mês, o Pe.
Coindre, o infatigável missionário e fundador, sempre dado como
modelo de apóstolo desde o seminário, passa por uma crise nervosa
e se joga pela janela. Isso não impede que tenha sido um santo varão, mas para aquela época, sobretudo, trata-se de um choque terrível no meio eclesiástico.
Alguns dias antes, o arcebispado recebeu uma notícia bem pior
ainda: o Pe. Courveille se comprometeu gravemente e, estonteado
de sua falta, fugiu para a Trapa de Aiguebelle.
Tão tristes, e tão catastróficos como são, esses dois acontecimentos são, pelo menos, capazes de fazer o Pe. Cattet se tornar mais
moderado em suas apreciações e decisões.
Em L’Hermitage, o Pe. Champagnat não foi logo informado do
escândalo de Courveille. O Pe. Terraillon, que recebeu confidências,
acha que tem que ser discreto.
Passam-se alguns dias e, na primeira semana de junho, eis que de
Aiguebelle chega uma longa correspondência de Courveille, sem a
menor alusão à sua falha, mas declarava a felicidade que encontra
nessa abadia onde achou a paz. Nela, todos os religiosos são de
uma virtude e caridade excepcionais e seria necessário desejar que
L’Hermitage fosse uma “pequena imagem” de tudo isso. A obe-
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diência cega e perfeita ao superior é a grande explicação do ideal
que ali reina.
Seguem longas considerações do que deve ser o Superior na Sociedade de Maria, pois o espírito que reinava em L’Hermitage o deixava muito inquieto e o levava a crer que o demônio do orgulho,
da independência, da insubordinação, da divisão, ali desempenhava
uma ação desastrosa.
Pode então, e com muita felicidade, ficar em Aiguebelle, mas se as
pessoas achassem que seu lugar era L’Hermitage, poderiam voltar.
Para ele, seria a coisa “mais sentida” ver-se excluído da Sociedade
de Maria, porém, se voltasse e fosse o Superior da Sociedade, seria
preciso que todos lhe deixassem plena e total liberdade para conduzi-los, pois o superior, seja ele quem for, representa Jesus Cristo e
Nossa Senhora.
Pede, pois, a seus “bem-amados e queridos Irmãos que lhe comuniquem o que acham ser melhor para a glória de Deus”.
O Pe. Champagnat, que recebe essa carta, não sabe bem o que
pensar a respeito dela, pois ignora a falta do autor. Pensa que a fuga
foi devido a um excesso de fervor, como aconteceu com o Irmão
João Maria Granjon.7
Por outro lado, o Pe. Courveille tem uma parte importante nos
negócios financeiros de L’Hermitage; é um ponto de vista a ser considerado. Mas o Pe. Terraillon é formal: visto que o Pe. Coureveille
pensa em ficar em Aiguebelle, é preciso lhe dizer para ficar lá.
Abre-se então uma discussão.
— Mas, enfim, por quê?
— Perdoem-me de não dizer o porquê. Não posso dizer mais.
Não tenham o menor remorso de responder como lhes disse. Tenho
7 Cf. Nascido em 1789, Vida de São Marcelino Champagnat, II, p. 244.
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minhas razões. É inútil que prolonguemos essa conversa. Amanhã
chega o Pe. Colin que vai decidir.
No grande dia seguinte, desde a chegada do visitante, a conversa
recomeça. O Pe. Colin nunca teve veneração por Pe. Courveille.
Facilmente, adota o parecer do Pe. Terraillon, mas o Pe. Champagnat permanece reticente.
Então, o Pe. Terraillon intervém com força:
— Pe. Champagnat, o senhor teria muitas razões para afastar
o Pe. Courveille. Digamo-lo francamente: ele envenenou sua vida
por dois anos. Por caridade e por prudência, o senhor é levado a
receber de volta o filho pródigo. Está bem. Mas o senhor poderia
pensar também que eu não estou agindo com leviandade. Por isso,
lhe repito: tenho minhas razões e agora digo aos dois: vocês vão
perder uma bela ocasião que pode ser que não volte mais. O Pe.
Courveille tem na região reputação de santo. Se mais tarde vocês
forem obrigados a afastá-lo, como poderá acontecer, todo o ódio
recairá sobre vocês. No caso atual, pelo contrário, é ele mesmo que
se exclui. Passará por um inconstante e é tudo. Creiam-me. Aceitem sua demissão. Vocês não se arrependerão.
O argumento era irrefutável. Decidiu-se, então, escrever ao Pe.
Courveille, para permanecer em Aiguebelle... onde não ficou. Ia
ainda fazer uma série de besteiras, passando de uma diocese a
outra no percurso de dez anos, antes de, finalmente, encontrar
a paz, nos últimos trinta anos da vida, no mosteiro de Solesmes
que Dom Guéranger acabava de reformar e onde viveu como
bom monge.
No Conselho arquiepiscopal do dia 2 de agosto, apresentou-se a
ocasião para se fazerem algumas reflexões: “Nossa análise da situação de L’Hermitage parece dever ser bem revista e se existe alguém
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capacitado para melhorar a situação, este alguém é bem Champagnat, de cujas capacidades duvidávamos”.
O Pe. Cattet, que, com razão, se sentia mencionado por esta citação, defendeu-se dizendo que ao menos tinha razão de ter falado do
“estado deplorável da alimentação dos Irmãos, em L’Hermitage”.
— E ainda é preciso constatar quem é que mantinha a contabilidade, acrescentava outro membro do Conselho, pois parece que
era Courveille, crendo que Marcelino não era capaz disso. Quanto
ao Pe. Coindre, como superior, Deus sabe que tenho imensa estima por ele, e que a conservo após sua morte, não era feito para
solucionar as coisas. O Pe. Champagnat poderia ter sido acusado
de afugentar o primeiro e de ter provocado o suicídio do segundo.
Para as pessoas e da mesma forma para os padres, não há fumaça
sem fogo. Tudo isso para nos servir como lição de prudência.
O Arcebispo deixara falar e, para evitar o contra-ataque do Pe. Cattet, disse: “Invocaremos mais o Espírito Santo, todos os dias desta
semana e na semana que vem voltaremos a analisar esses assuntos”.
No dia 8 de agosto, esse mesmo Conselho ia fechar este capítulo
da história Marista, reconhecia-se que a proposta de reunir os Irmãos
de L’Hermitage com os Irmãos do Sagrado Coração não era realista.
Para satisfazer um pouco o amor-próprio do Pe. Cattet, o Conselho
“decidiu trocar o Pe. Brut, diretor do colégio de Saint-Chamond, de
cuidar dos Irmãos de L’Hermitage no que lhes interessasse”.
É impossível saber se esse padre efetivamente exerceu esse trabalho. Sendo muito amigo do Pe. Champagnat, bem pode ter
cooperado, de alguma maneira, mas foi sobretudo o Irmão Francisco que, a partir de então, será encarregado da instrução dos
Irmãos em formação.
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Este ano de 1826 ainda não havia acabado
de ser um ano terrível entre todos. Visto que
a casa estava solidamente plantada na rocha,
o Senhor permitia que as forças do mal a sacudissem de todos os modos, para provar a fé
de seu servo e verificar até que ponto, na verdade, podia viver o que dizia: “Ainda que toda
a terra esteja contra nós, nada devemos temer
se a Mãe de Deus estiver a nosso favor”. Sim,
em cada um dos meses deste ano, ele deveria
recorrer, chorar, a seu Recurso Habitual.
Apenas tinha voltado da convalescença,
teve que, ao mesmo tempo, enxugar a humilhação de uma visita canônica e se sentir
incapaz de impedir a saída de um Irmão no
qual depositava grandes esperanças.
Na situação de uma casa cheia de dívidas,
não era um homem tão pouco realista, como
o Pe. Courveille, que seria capaz de administrar os bens com sabedoria. O Irmão Etienne Roumesy, pelo contrário, era a pessoa indicada para esta tarefa tão importante. E a
doença do Pe. Champagnat bem que poderia
ter-lhe feito compreender este dever.

77

LivroChampagnat 3.indb 77

29/08/16 17:37

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat III

Mas o Irmão Etienne não aceitava essa nova missão. Cegado pelo
melhor, que é inimigo do bom, não enxergava que seu ideal muito
bom, em outros momentos, se torna quimérico no contexto. Seu
trabalho de docente era um verdadeiro trabalho apostólico, e ainda
mais acompanhado por uma ação caritativa para com os mais pobres. Trocar esse trabalho para cuidar das temporalidades, não, pois
era ir contra o Evangelho. Nenhuma consideração o convenceu.
Dado que o retiram de uma verdadeira missão, buscará noutro lugar.
Nesses entrementes se apresenta a ocasião de fundar, com um sacerdote, uma instituição dedicada a crianças abandonadas. Parecia-lhe
uma resposta do céu.
Era um negócio já acertado, desde a metade de março. Mas malograria, e o desertor não voltaria atrás.
Dessa forma, o Fundador devia se acostumar a perder sustentáculos humanos, e pelos motivos mais opostos: mau comportamento,
excesso de zelo, cabeçudice, decepção. É difícil, como diz a Imitação
de Cristo, dirigir alguém além de suas próprias luzes.
Não recordemos as maquinações e, depois, a queda de Courveille
que percorrem mais ou menos toda a primavera. Chegam as férias,
e dois outros sustentáculos vão rebentar.
O Irmão João Maria parecia ter-se equilibrado, depois de sua
volta da trapa. Durante dois anos havia conseguido bons resultados em Saint-Symphorien, mas eis que recaía em uma depressão
da qual já não se sabia se era uma simples fadiga nervosa ou um
princípio de loucura.
Recusava-se a retomar um lugar de professor, e brincava de ermitão, vivendo em uma gruta, separado da comunidade. Finalmente, ia
abandonar essa comunidade, na qual havia sido o primeiro e como
era fervoroso!
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E agora, outro batia na porta de Marcelino.
— Pe. Terraillon, que há de novo nesta manhã?
— Uma decisão que, certamente, o surpreenderá.
— Vejamos: o senhor sabe que a diocese está muito atrasada com
relação à celebração do Jubileu. Chegamos ao final do ano de 1826,
e a data normal era o ano de 1825. Mas o Papa quis benevolamente
conceder essa protelação. O senhor sabe que se apela para os missionários. Nossa Sociedade de Maria é, prioritariamente, destinada a
esse tipo de apostolado.
— Então você me deixa aqui, sozinho?
— Infelizmente, é verdade. Mas devo também lhe dizer que não
me sinto à vontade nesse ambiente. E depois de minha história de
letargia durante a qual julgaram por 24 horas que eu estava morto,
eu me sinto perturbado. Preciso de mais atividade.
— Mas que vou fazer ao ficar aqui apenas eu como padre? De
qualquer forma, não posso privar meus Irmãos da Eucaristia diária.
Como fazer as visitas das escolas, numa situação dessas?!...
— Pode ser que, por causa de sua experiência do passado, talvez
valeria a pena encarregar dessas visitas um de seus Irmãos que nomearia visitador.
— Sim, são coisas nas quais já pensei, no futuro. Por agora, é
muito cedo.
— Parece-me que o arcebispado lhe sugeriu de apelar de vez em
quando ao Pe. Brut.
— Sem dúvida, mas o senhor vai fazer falta. E Deus sabe que sua
partida vai dar o que falar. Dir-se-á: “Todos abandonam Champagnat: os padres, os Irmãos. Que está acontecendo em L’Hermitage?”
— Desse lado, acho que poderei explicar que nós sempre nos en-
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tendemos bem e que quanto à saída do Pe. Courveille, foi ele mesmo que tomou a decisão.
— Sim, enfim, vejo que o senhor também tomou sua decisão e é
inútil que eu queira me opor a ela.
— É verdade. Não desisto de me tornar Marista, se um dia houver Padres Maristas, mas quando o inspirador desse ramo nos dá
um exemplo tão desastrado, como quer que eu não duvide do valor
dessa inspiração?
— Seguramente, isso também me deixa dúvidas a respeito de uma
das fontes dessa inspiração, mas continuo convencido de que Deus
deseja esta obra. A verdadeira pergunta é: Com que pessoas e como?
Esta é minha dúvida. Mas os frutos ali estão e de modo incontestável.
Por outro lado, se uma das fontes da inspiração pode ser discutida,
nossa promessa de Fourvière ali está escrita e assinada por cada um de
nós. Refletimos nela durante um ano, e a alimentemos com muita oração. Nossos superiores aprovaram o projeto. Essa é minha referência.
Mas pode ser que Nosso Senhor queira me habituar a contar apenas
com Ele. Que Ele nos abençoe e faça frutificar nossa pregação.
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Durante as férias, a maioria dos Irmãos está
reunida em Notre Dame de L’Hermitage. É
o momento oportuno para despertar neles a
consciência de que se comprometeram com
uma obra e que cada um se comprometeu
com ela, livremente.
Marcelino lhes dizia: “Até aqui vocês se
comprometeram por meio de promessas.
Agora, aconselhado pelo Arcebispo de Lyon,
eu lhes proponho de fazer votos, por três ou
cinco anos, e pensamos em votos perpétuos
para um pouco mais tarde. Seja como for,
eu sei bem que, no coração de muitos entre
vocês, os votos serão perpétuos desde a primeira vez.
A única maneira de perseverar é de se entregar sem reticências. Interroguem os que
perderam a vocação; perguntem-lhes como
começou a tentação que os levou de volta ao
mundo. Responderão, não todos, mas sim a
maioria, que se perderam porque, entrando
na vida religiosa, ao entregar-se a Deus, tinham feito uma restrição, tinham deixado
uma porta aberta para voltar para o mundo.
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E o demônio aproveitou dessa porta aberta para entrar em seu coração e apoderar-se dele”.
Essa primeira emissão de votos era uma espécie de resposta às
saídas que aconteceram nos últimos tempos.
A cerimônia foi muito comovente. Nesta quarta-feira, 11 de outubro, Marcelino podia dizer ao pequeno Irmão Francisco, cuja alegria
era irradiante: “Meu filho, invejo sua felicidade”.
Essa mesma consagração era feita por um bom número de outros
Irmãos. Assim, apesar dos dissabores, a vocação do Pequeno Irmão
de Maria lançava raízes sólidas.
Alguns meses depois, Marcelino ia dirigir à autoridade diocesana
pedidos de socorro que exprimiam sua angústia, e que, indiretamente, demonstravam a vitalidade de sua obra.
Em maio de 1827, com efeito, redige rascunhos de cartas dirigidas
ao Pe. Gardette, a um Vigário-Geral, que pode ser tanto o Pe. Cattet
como o Pe. Cholleton, a Dom de Pins, e ao Pe. Barou que, além de
ser Vigário-Geral, é seu amigo pessoal.
Em toda essa correspondência, pede que lhe consigam um Padre
capaz de gostar de viver em L’Hermitage, onde é preciso pensar em
vida austera. Não poderia ser alguém que pretendesse um salário; a
casa é muito pobre. Seria preciso de alguém que se contentasse com
a moradia, a comida e a roupa, e ele pensa no jovem Pe. Séon, que
se dispõe a isso.
Mas nas suas cartas sublinha as defecções havidas, bem como
as bênçãos do céu que constituem o motivo pelo qual luta pela
sua causa.
“Conto que até o fim de agosto, seremos mais de oitenta, dado
o grande número dos jovens que pedem para serem admitidos e
o fato de já sermos muitos. Na festa de Todos os Santos teremos
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dezesseis estabelecimentos, que seria preciso visitar ao menos cada
dois ou três meses.”
E explica o trabalho que recai sobre ele: contas, correspondência,
provisões, dívidas a pagar, bens materiais e espirituais da casa.
“Eu esperava e ainda espero provações mais duras (do que todas
as que sobre mim recaíram neste ano). O santo nome de Deus seja
bendito! Continuo a crer sempre que Deus quer esta obra, mas, talvez, queira outras pessoas para dar-lhe vida.”
Com Marcelino, entramos agora em uma zona de cerração com relação à Sociedade de Maria. O Arcebispado tomou em consideração
suas lamentações e, alguns dias mais tarde, lhe envia um excelente
jovem diácono de 23 anos, o jovem Séon, originário de Tarentaise,
que se apresenta para um primeiro contato.
Ora, a conversa inicial deixa logo transparecer um mal-entendido.
O jovem Séon logo declara sua alegria de vir se preparar para se
tornar Padre Marista.
— Sejamos claros, diz Champagnat, tudo me leva a crer que este
ramo não se concretizará. As primeiras Irmãs Maristas fizeram os
votos em setembro de 1826, em Belley. Os Irmãos Maristas fizeram
os seus em outubro do mesmo ano. Mas para os três Padres que
eram dessa diocese, e que durante algum tempo estiveram comigo
em La Valla, e aqui, acabou-se...
O jovem Séon, então, se encoleriza:
— O que o senhor me propõe seria de limitar-me ao papel de
capelão de L’Hermitage. Exercerei de bom coração este trabalho,
mas se eu tiver que me limitar a isso, eu recuso, pois, de acordo com
o que me explicou nosso amigo, o Pe. Barou, eu vim aqui para me
tornar Padre Marista. Recusei a solicitação de outras congregações.
O senhor vê, então, como estou decepcionado. Meu pároco de Ta-
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rentaise, o Pe. Préher, me falou muito bem do senhor. Eu confiava.
Vejo, no entanto, que devo sair daqui logo.
Marcelino não via bem como sanar esta situação.
— Calma, você acha que a ideia de se tornar Padre Marista tem
alguma credibilidade no seminário?
— Por certo! O nome de Maria sempre atrai. Na verdade, uma
congregação que apenas existe em projeto não transmite a mesma
segurança que uma congregação já firmemente estabelecida, mas se
o senhor voltar a crer na Sociedade de Maria, eu me encarregarei
do recrutamento de vocações. Daqui a um mês eu estarei ordenado.
Durante o curto lapso de um mês que vou passar no seminário, eu
vou falar muito... Não me deixe perder a esperança.
— Pois bem, agora acho que Deus o mandou para sacudir minha
falta de fé. No ano passado, fiquei tão chocado por ter sido abandonado por dois que tinham assinado a solene Promessa de Fourvière,
que eu tracei o sinal da cruz sobre este projeto. Veja o que pode
fazer. Esperarei com confiança. Mas logo que puder, venha você
mesmo, eu preciso absolutamente de você.
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A partir do outono de 1826, o Irmão Francisco era professor no Noviciado. Substituía
o Irmão Luiz que o Pe. Champagnat precisou deslocar para Saint-Paul-en-Jarez.
O Irmão Francisco, então com 18 anos,
passou a viver muito perto do Fundador,
sendo seu secretário. Era assim que, no Instituto, se preparava uma sucessão.
O Pe. Séon, que se instalava em L’Hermitage
durante o verão de 1827, era um homem precioso sob todos os pontos de vista. Desapegado do dinheiro, estava pronto não apenas a
não pedir salário, mas mesmo, se fosse preciso, a empenhar sua fortuna pessoal para solver as dívidas de L’Hermitage.
Pôde ser professor no Colégio de Saint-Chamond durante seus anos de seminário,
mas podia igualmente dirigir a fábrica de fitas
que o Pe. Champagnat havia montado para
ocupar certo número de Irmãos. Esse artesanato tinha sua importância, pois as aulas
funcionavam apenas desde a festa de Todos
os Santos até a Páscoa, e ficar sem fazer nada
era evidentemente proibido em um período
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em que os operários da indústria tinham quinze ou mais horas de
trabalho por dia. Ora, a fiação e a tecelagem eram trabalhos muito
conhecidos na região de Saint-Chamond, desde muito tempo. A tradição diz que, desde o século XV, bolonhesas haviam vindo ao Pilat,
trazendo segredos de fabricação para a fiação da seda. Em todo
caso, o primeiro tear para a fabricação de fitas, que foi expedido de
Lyon para Saint-Chamond, traz a data de 1515.
Em Rosey, na casa de Champagnat havia teares para tecer. Nas
atas de falecimento das Irmãs de São José de Marlhes, declaram-se
fabricantes de fitas. O Pe. Champagnat propõe, pois, a seus Irmãos,
um trabalho que muitos deles sabem fazer e que lhes permite ganhar
a vida. Infelizmente, a concorrência internacional, sobretudo da Suíça, começou a se fazer sentir e, com o tempo, é preciso deixar de
fabricar artigos que não são mais competitivos.
O Pe. Champagnat fala desse problema com o prefeito M. de Chalieu que, em 1826, veio fazer uma visita a L’Hermitage.
— Conheço bem o problema, respondeu ele. É uma situação grave em Saint-Étienne. Quanto a Lyon, calcula-se que 11.000 teares
tiveram que parar. Os Estados Unidos estão passando por uma crise
financeira e não compram muita coisa. Então, eu me coloquei em
seu lugar e vou lhe dar um subsídio de 1.500 francos, esperando que
a situação melhore. A empresa Dogas é sólida. Vão encontrar outro
mercado.
O Pe. Champagnat tinha outro pedido a fazer a esse prefeito benévolo: a autorização para que L’Hermitage tivesse seu cemitério próprio.
— Já perdemos dois Irmãos: um morreu em Boulieu-Annonay,
outro em Saint-Sauveur. Nesses casos, são naturalmente enterrados
no cemitério paroquial, ao redor da igreja, e isso é bom, pois os
Irmãos desses municípios podem muitas vezes visitar seus túmulos.
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Mas, ao que tudo parece, a maioria dos que vão morrer morrerá
aqui. E então seria tão consolador para a comunidade ir frequentemente recomendá-los à misericórdia de Deus.
— Decerto! Eu vou logo assinar uma autorização.
Depois da visita do Prefeito, houve também, em junho de 1827,
a visita do Arcebispo que acabava de nomear o Pe. Séon para
L’Hermitage. E queria mostrar o interesse que tinha por esta casa.
O Bispo veio acompanhado pelo Pe. Barou, Vigário-Geral, e por
outro sacerdote, o Pe. Montagne. Mas a carruagem que havia sido
posta à disposição do Arcebispo teve muita dificuldade para passar
pelos caminhos que acompanhavam o rio, que o atravessariam muitas vezes. O Arcebispo decidiu seguir a pé, por um pequeno atalho
mais alto, à beira do rochedo.
A comunidade saíra para recebê-lo. Ao Pe. Champagnat e ao Pe.
Séon tinham-se unido o Pe. Préher, cura de Tarentaise, e o Pe. Farge,
cura de Isieux. O Pe. Champagnat havia feito erguer um pequeno
baldaquim com quatro colunas adornadas de folhagens. Um Irmão
dirigiu uma saudação ao Arcebispo, que respondeu amavelmente.
Depois, se dirigiram para a capela e, após um tempo de oração silenciosa, o Pe. Champagnat se dirigiu ao Arcebispo pedindo-lhe de
benzer a casa.
Naquele dia, o Pe. Dervieux se encarregou de convidar o Arcebispo para almoçar em sua casa.
Falou-se do hábito a adotar, dos votos perpétuos a considerar, da
obtenção da aprovação legal, das leis que estavam em estudo e que
tinham jeito de serem bem anticlericais. Dos seminaristas que pensavam em fazer parte da Sociedade de Maria.
— Sim, Excelência, diz Séon, eu conheço pelo menos três seminaristas que querem entrar na Sociedade.
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— Muito bem, muito bem. Entendam-se com o Pe. Barou. Eu
lhes darei a bênção com a mesma boa vontade com que a dei para
esta casa, agorinha mesmo. Queremos ajudar Champagnat tanto
quanto pudermos. Eu sei que o Sr. Chaulieu os autorizou a terem aqui mesmo um cemitério. Da minha parte, informo-os que
meu Conselho concordou em lhes dar a mesma autorização. Vocês,
seguramente, passarão pelo pároco de Saint-Martin-en-Coailleux
para a inscrição nos registros e vocês lhe pedirão de presidir as
cerimônias de enterro.
— Obrigado, Excelência, diz o Pe. Champagnat. Estou também
pensando na transformação do hábito. O hábito azul que os Irmãos
trajam agora não me agrada. Era uma concessão que eu tinha feito
ao Pe. Courveille. Bem que eu sei que o azul é a cor de Nossa Senhora, mas aparece demais. Penso numa batina bastante semelhante
à nossa, com um rabá branco. São elementos já conhecidos pelo
povo que nele veem como marca da consagração religiosa, mas com
simplicidade.
— Sim, reflita bem sobre isso. Você submeterá isso ao nosso Conselho e se for preciso, nós lhe apresentaremos sugestões. E em que
pé está a autorização legal?
— Excelência, o senhor sabe melhor do que eu que nosso pedido
de 1825 tinha tudo para ser aprovado. Os estatutos estavam aprovados. Tudo estava pronto para a assinatura da lei. Vossa Excelência sabe também que eu não tive nenhuma participação no modo
como o pedido foi encaminhado. Um dos parágrafos não podia entrar porque mencionava uma lei que não existia. Sabe também que
se devia falar de “associação beneficente” e não “congregação” e
que, finalmente, era preciso substituir a palavra “voto”, pela palavra
“compromisso”. Da minha parte, não teria oposto dificuldade alguma para estas modificações.
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— Sim, para dizer a verdade, essas ninharias nos irritaram no Conselho porque não vale a pena viver sob um rei muito católico, para
ter que nos comportar como em 1793. Sem dúvida, fiz muito mal
em deixar se arrastar esse negócio. Mas é preciso encaminhá-lo o
quanto antes.
— Excelência, posso lhe afirmar que o Conselho do distrito e o
Conselho Geral estão prontos para nos ajudar com todo o seu poder.
Já nos alocaram 1500 francos e estão dispostos a renovar esse gesto.
Alguns meses depois, o Conselho Geral, na sessão do dia 20 de
agosto de 1837, pedia ao Sr. Prefeito “facilitar o trabalho dos Pequenos Irmãos de Maria e de os favorecer em tudo o que dependesse
dele, no novo estabelecimento”.
Exprimiu também o desejo que, “favorecidos como são pelo Arcebispo, possam obter a aprovação do Soberano Pontífice, e do governo do Rei”.
Decididamente, esse ano de 1827 merecia ser marcado com uma
pedra branca.
No verão, houve uma terrível enchente no Rio Janon que desemboca no Gier, em Saint-Chamond. E muitas casas foram levadas.
Mas o curso superior do Gier não foi muito afetado, pois não se
conservou nenhuma recordação de qualquer inundação naquele ano.
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O ano 1828 irá conhecer uma onda de anticlericalismo que se manifesta por meio de
uma série de leis. No mundo burguês eivado pelas teorias de Voltaire, reina o medo do
progresso das congregações, sobretudo das
que se dedicam ao ensino e atrás das quais
se vê um suposto perigo jesuíta, significando
ultramontanismo, fidelidade incondicional
ao Papa, e então oposição ao velho reflexo
galicano de tradição no parlamento francês.
Um sufrágio universal se mostraria, pelo
contrário, muito favorável às influências religiosas, mas estamos sob o regime do sufrágio
censitário, muito restrito, que apenas dá voz
a uma pequena porcentagem da população
(200.000, em uma população de 8.000.000 de
homens com mais de 25 anos). O rei Carlos
X não conseguiu se opor a uma freada da Assembleia, que lhe impedirá doravante de reconhecer, por decreto, qualquer congregação
religiosa. Esse reconhecimento só pode ser
obtido por meio de uma lei e, portanto, pelo
acordo das duas câmaras.
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As eleições de 1827 foram favoráveis aos liberais que, cada vez
mais, serão os porta-vozes dessa tendência anticlerical. O rei deve
renunciar ao seu fidelíssimo Villèle e pedir a Martignac que forme
um novo governo, mediante algumas concessões à oposição.
Portalis é o chanceler e é preciso se preparar para ver esse galicano atacar de novo os jesuítas. Esse ataque poderia se estender
às congregações não reconhecidas? É o motivo da preocupação.
Marcelino, ao apresentar seus votos de Feliz Ano-Novo a Dom de
Pins, aproveita a ocasião para consultá-lo sobre o modo de proceder. Leva-lhe o texto do pedido já utilizado anteriormente, com as
modificações sugeridas pelo Ministério.
— O que se sabe, lhe diz o Arcebispo, é que haverá uma série
de leis referentes aos seminários menores. Pessoas como Portalis
fingem ser discípulos de Bossuet e têm a boca cheia de louvores à
glória da igreja galicana, mas é para melhor ressuscitar todos os velhos preconceitos contra os jesuítas. Bendita seja sua Regra que lhes
proíbe de ler os jornais, pois mesmo alguns entre os bons deixam
passar inverdades gritantes. Parece que todos os nossos seminários
menores vão ser entregues ao poderio jesuíta. Ora, em nossa diocese essa influência não existe.
— E que pode o rei fazer diante dessas correntes?
— Não sei. Carlos X é tão religioso quanto seu irmão Luiz XVIII
o era pouco, mas é vítima desse novo poder da imprensa, que não é
possível controlar e que instila continuamente a suspeita e a calúnia.
E há sete ou oito colégios na França que são mantidos pelos jesuítas,
mas nossos inimigos querem vê-los por toda a parte. Gostariam, então, de afastar desse perigo pelo menos todos os alunos que não se
destinam ao sacerdócio. Em outras palavras, faz-se a parte do fogo:
que o clero jovem se torne jesuíta-ultramontano, isto é com ele, mas
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ao menos é preciso impedir que os outros alunos dos seminários
menores tenham que se sujeitar a esta nefanda influência.
— E como?
— Lá vai. De acordo com as últimas notícias, impor-se-ia aos seminaristas de 14 anos que manifestem a escolha pela vida sacerdotal,
vestindo a batina. Os que não a vestissem deveriam abandonar os
seminários e entrar no ambiente são e, sem dúvida, preservador dos
colégios do Estado!... Não sei como vão formular isso, numa lei,
mas é isso que projetam.
— O que é que não será feito, por medo dos jesuítas!... E o senhor acha que o perigo pode atingir também as escolas primárias
dos religiosos?
— À primeira vista, não. Fala-se, no entanto, de uma obrigação
que poderia ser imposta a todos os professores: atestar por juramento que não pertencem a uma congregação não aprovada.
— Sempre a “jesuitofobia”! Então, como os Maristas parecem ser
uma nova edição dos Jesuítas, vestidos com pele de asno, nós nada
mais temos que fazer do que nos preparar...
O Arcebispo se pôs a rir gostosamente.
— Meu predecessor, o Cardeal Fesch, dizia que preferia ver o
campo do Senhor trabalhado por asnos antes do que deixá-lo abandonado. Seja como for, vamos apressar nosso pedido. Vou deixar o
senhor aprontá-lo com nosso secretário e logo que esteja pronto, eu
o assino e despacho.
— Outra preocupação é esta lei de 1825 que impede o rei de dar,
por decreto, o reconhecimento legal a uma nova congregação.
— Não vamos imaginar o pior. Seu primeiro pedido era anterior a
essa disposição irritante. Poder-se-á, creio, invocar essa antecedência
para justificar um decreto.
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— Não sei como Deus nos ajudará a resolver esses negócios, mas
estou certíssimo de que não nos abandonará. Nossa Boa Mãe conduz nossa barca por meio de perigos, há anos... Ela não vai deixar de
prosseguir numa caminhada tão bela.
— É verdade que sua pequena família cresce. Quantos são vocês
agora?
— Pois então, veja o que digo nas estatísticas que vai assinar: 14
escolas com 46 Irmãos. Em L’Hermitage: 16 noviços e 54 outros Irmãos docentes ou dedicados à administração e aos trabalhos manuais.
— Sim, a Boa Mãe, como vocês dizem, os abençoa verdadeiramente.
— E ela pode empregar meios que nós desconhecemos. Por
exemplo: o prefeito de Saint-Étienne me falava, no outro dia, de
uma espécie de contra-ataque a esta lei de 1825 que impede o rei
de agir livremente no que nos diz respeito. O Conselho Geral, me
dizia, está tão irritado quanto o nosso conselho distrital por causa
dessas leis que mandaram ao rei. Na nossa próxima reunião, vamos
então pedir ao Conselho Geral dirigir ao governo a seguinte petição:
“Convencidos de que os princípios religiosos devem servir de base
à educação primária, pedimos ao governo apresentar uma lei que
autorize o estabelecimento de ordens religiosas, sobretudo as que se
dedicam à instrução pública”.
— Isso não seria nada banal: uma lei para afogar ainda no ovo, outra lei. Duvido que isso vá para frente com a Câmara atual, mas, em
todo caso, a audácia do Conselho de Saint-Étienne é encorajadora.
E no dia 19 de janeiro de 1828, assinava o documento que, infelizmente, iria empoeirar nas mesas da má vontade.
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Arrancar
e
derrubar.

Construir
e

plantar
(Jer 1,10)
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O cuidado com a regularização oficial não é
a única preocupação de Marcelino. Chegamos
a um momento da história marista no qual ele
irá cuidar de outros problemas aparentemente
menores, mas nos quais deverá pôr em jogo
sua autoridade: um problema de roupa e um
problema pedagógico que não quer dissociar,
diante de um grupo de Irmãos rebeldes.
Refletiu, rezou, consultou. Quanto à roupa, trata-se de adotar meias de pano que são
muito feias, mesmo se sob a batina apenas
se deixam adivinhar. Em um tempo em que
a vida religiosa foge de todo contato com o
mundo, evitam as compras pessoais, visto
que são fornecidas a cada Irmão pela administração central. E essa é a razão fundamental da decisão em questão.
Alguns Irmãos protestam. E o fazem também contra o método de soletração das letras
que Marcelino quer impor. Tendo sofrido
muito com os métodos de que se serviram
para lhe ensinar a ler, convenceu-se de que
o outro era melhor. Era proposto por dois
pedagogos do século XVIII, Viard e Luneau
de Boisjermain.
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Um exemplo simples, para fazer compreender: a pronúncia tradicional faz soletrar assim a palavra “escusa: e, esse, ce, u, esse, a”. Os
sons emitidos por essa soletração são muito diferentes dos que se
pronunciam na palavra “escusa”. Então, soletrar-se-á dessa forma:
es, que, u, es, a. Além disso, soletrar-se-á globalmente não “be, a,
ba” mas diretamente: “ba”.
Os jovens Irmãos que estão no primeiro ou segundo ano de ensino aceitam seguir esse procedimento e concluem que, de fato, desse
jeito, o ensino da leitura é mais rápido. Trata-se, com efeito, do ano
de aprendizagem e nada impede que o aluno, depois de ter adquirido
os mecanismos de base, soletre de acordo com a forma tradicional.
Mas os que têm certa experiência no ensino acham que esse modo
de pronunciar os torna ridículos diante dos pais. Como ousar fazer
dizer: a, bs, ke, dê, em vez de a, bê, cê, dê?
Marcelino deu um ano de prazo, mas, em vez de procurar lealmente seguir o método, um certo número de Irmãos arma verdadeira
trama: no momento oportuno irão pedir uma votação. Enquanto
esperam, vão ajuntando assinaturas. Tal modo de agir revela que
esses religiosos perderam o sentido dos valores e que o voto de obediência já não significa muita coisa para eles.
O Fundador, no entanto, não cederá. Tomou as medidas necessárias para se assegurar que a decisão por ele tomada visa ao bem
geral. Democracia, sim, mas não sempre. “Há ocasiões em que é
preciso ver antes o peso do que o número dos votos.”
Pouco importa! Os da trama contam sobre uma visita a L’Hermitage
dos dois Vigários-Gerais e irão submeter-lhes as listas das assinaturas.
Alguns Irmãos mais fiéis começam a se preocupar com o desfecho dessa pequena revolução. Falam dela ao Pe. Champagnat, que,
dessa vez, perdeu o apetite e o sono.
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Um dos Irmãos que apôs sua assinatura sem muito pensar compreende que deve dar os primeiros passos do arrependimento. No
refeitório se põe de joelhos e pede perdão à comunidade e declara
sua submissão a todas as ordens do Superior.
Depois do jantar, os chefes dos rebeldes caçoam a respeito do que
consideram fraqueza de caráter, fraqueza de espírito. Mas o ato de
submissão dividiu o grupo rebelde.
O Padre deixa passar um dia e reúne os que agora declaram sua
vontade de obediência.
“Foi apenas depois de consultar a Deus que eu resolvi, no ano passado, lhes propor as mudanças que vocês conhecem. Desde então,
eu ainda rezei, refleti, consultei pessoas sérias. Para as meias, eu mesmo experimentei. Tudo me leva a manter minha decisão. Agora estou tão convencido de fazer a vontade de Deus que nada me poderá
mudar de opinião. O que os Irmãos acabam de fazer me entristeceu
muito. Entretanto, não fez nem nascer em mim o pensamento de
ceder a suas instâncias. Mais do que isso: estou resolvido a mandar
embora todos os que não quiserem se submeter.
Eis então o que vocês vão fazer. Farão um altar na nave da capela perto do muro que está do lado sul: neste altar que vocês enfeitarão com cuidado, colocarão a imagem da Santíssima Virgem,
no meio de um grande número de velas. Deixem depois a capela
fechada. Às oito horas e meia, quando nós formos lá, para a visita
ao Santíssimo, todas as velas devem estar acesas. Quando todos
estivermos lá, um de vocês me pedirá em voz alta e em nome de
todos os outros as meias de pano, a batina com presilhas e o novo
método de leitura”.
Nessa mesma tarde, a situação se degrada para os chefes. Souberam que os Vigários-Gerais voltavam para Lyon e que, portanto, não
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viriam. No jantar, parecem sentir como que um sopro de hesitação
no meio da tropa que chefiam.
Chega o momento da visita ao Santíssimo Sacramento. Que surpresa! O que significa essa iluminação?
Um Irmão se adianta: “Padre, profundamente aflito com o que
está acontecendo, e querendo sempre andar no caminho da mais
perfeita obediência, nós nos prostramos a seus pés, para lhe exprimir nosso arrependimento e lhe manifestar a disposição na qual nos
encontramos de nos mostrar sempre dóceis a todas as suas decisões. Em consequência, prostrados aqui diante de Nosso Senhor
e de Maria, nossa Divina Mãe, nós lhe pedimos as meias de pano,
a batina costurada na frente e fechada com presilhas. Prometemos
seguir, no ensino, as regras que o senhor traçou, e particularmente
de empregar a nova soletração das consoantes”.
Um silêncio de morte de vários minutos seguiu essa petição.
Marcelino, então, com voz forte, chama: “Os que desejam ser
bons religiosos e verdadeiros filhos de Maria, venham para cá, ao
lado de sua divina Mãe”. E mostra o altar iluminado.
Quase todos os Irmãos se precipitam do lado indicado. Alguns
não compreenderam bem de que lado deviam se pôr.
Então, o Padre acrescentou: “O lugar dos filhos de Maria é aqui,
ao lado do altar, e o dos rebeldes é lá contra aquela parede”.
Evidentemente, sobraram apenas os dois chefes.
— Vocês querem ficar lá?
— Sim!
— Pois então, amanhã vocês devem se retirar.
Alguns dias depois, no dia 11 de outubro, foram feitos os primeiros votos perpétuos.
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*
*

*

Em um contexto, hoje totalmente diferente, é difícil compreender
o que parece rigidez exagerada. Sabemos bem que, mesmo recentemente, os métodos de leitura foram questionados por partidários
e adversários encarniçados. Admite-se menos facilmente que uma
questão pedagógica e outra de panos possam ser tema para uma
decisão sem apelação. Mas, enfim, o Fundador percebe que se chega
a um período de grandes mudanças. Os espíritos estão agitados por
ideias de liberdade que devem seguir seu caminho, mas, provisoriamente, correm risco de serem mal interpretadas.
Sente que diversos Irmãos de certa idade perdem o espírito de seu
estado e que exercem má influência sobre os mais jovens. A vida
religiosa não lhes convém. Abandoná-la-ão depois de terem levado o conjunto ao relaxamento. É melhor então ser mais exigente e
apresentar aos que vierem daqui por diante normas estritas a serem
observadas. Isso preparará, com efeito, o instituto a passar o cabo
difícil do ano seguinte.
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O chacoalhão foi terrível e, durante algum
tempo, o barco continuou a se ressentir dos
abalos. No entanto, Marcelino sabia fazer esquecer as trombadas, e antes de morrer podia
dizer, no Testamento Espiritual, que não se
lembrava de ter causado mágoa, voluntariamente, a ninguém. Mas o choque havia sido
muito duro para alguns, por se sentirem feridos ou por se deixarem dominar por um
complexo de culpa. Preferiram retirar-se nos
meses que seguiram. Mas tudo concorre para
o bem dos que amam a Deus. Mesmo as revoltas e calúnias.
No dia 31 de maio do ano seguinte, chega
a L’Hermitage um jovem de 26 anos, chamado Antonio Pascal. Nascido em Pelussin, era
empregado em Ampuis.
O episódio das meias de pano fizera voltar
para o povoado um ex-Irmão que havia sido
muito ligado aos dois chefões dos Irmãos revoltosos. Testemunhava um grande desprezo
pela vida religiosa. Antonio ouve um vizinho
se referir a isso: “Fulano de tal voltou do
convento. O que ele conta não é para inspirar
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a alguém a ideia de ser Irmão. Por todo lado está gritando: Quanto
tempo eu perdi lá!”
“Pois bem, replicou Antonio, como que inspirado: Eu vou para lá,
substituí-lo. Na próxima semana vou lá pedir o lugar dele e tenho
esperança que Deus me ajudará a conservá-lo até a minha morte”.
Outras consolações provieram dos candidatos ao ramo dos Padres. Depois do Pe. Séon, o Pe. Champagnat recebia o jovem Bourdin, em 1828, e o Pe. Pompallier, em 1829. Esses jovens padres,
evidentemente, não tinham feito a Promessa de Fourvière,8 mas estavam firmemente decididos a se tornarem Padres Maristas.
Marcelino descobria também vocações para as Irmãs Maristas. Maria Audras, irmã dos Irmãos Luiz e Lourenço, entrava no convento
de Belley em setembro de 1828, e outras moças, em um total de 15.
Quanto ao Pe. Colin, pregador de missões até este momento, aceitava, em 1829, a missão que lhe confiava Dom Devie: superior do
colégio de Belley.
Essa orientação dos padres para o ensino poderia gerar laços de
compreensão entre Padres e Irmãos, mesmo que os dois métodos
fossem bem diferentes e se dirigissem a clientelas bem diversificadas. Em Valbenoîte, o pároco Rouchon, que tinha Irmãos Maristas
para sua escola, desde 1827, se mostrava cada vez mais favorável à
Sociedade de Maria e pensava mesmo em fazer parte dela. Havia-se
então atingido um bom ritmo de cruzeiro? Era, antes, uma calmaria.
*
*

*

8 Cf. vol. I, p. 360.
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A questão do reconhecimento da Sociedade de Maria continua a
dormir nos dossiês do Arcebispado. Mas, um acontecimento inesperado irá fazê-la despertar. O Pe. Querbes, fundador dos Irmãos
de Saint-Viateur, em Vourles, subúrbio de Lyon, volta de Paris no
dia 10 de janeiro de 1830, trazendo com ares de triunfo uma lei
de Carlos X que reconheceu oficialmente sua associação, embora
exista apenas no papel e que, em todo caso, não conta mais do que
dois ou três elementos.
É um verdadeiro tapa na inércia do arcebispado, que poderia se
preocupar com a obtenção do ganho de causa para uma associação
idêntica de 96 Irmãos Maristas.
Infelizmente, os tempos são ruins. As coisas são encaminhadas,
mas nos escritórios caminham com extrema lentidão e quando chegarem à mesa do rei já será tarde, pois ele terá que fugir.
Não é possível traçar as forças subterrâneas dessa obra, mas podemos ler, por exemplo, para se edificar, um artigo da Gazette des
Cultes. Este jornal parisiense recolhe aqui e ali, nos departamentos,
qualquer coisa que possa prejudicar a religião. “É difícil, diz ele, de
se ter uma ideia da ignorância e do caráter dos Pequenos Irmãos de
Maria... Sabemos mesmo que mais de um respeitável sacerdote se
recusa claramente de lhes confiar os meninos de sua paróquia...”
Um mês antes, o prefeito de Loire, o Sr. de Chaulieu, ao contrário,
propunha L’Hermitage como “escola modelo”.
Mas é evidente que, ao se escrever sobre os Irmãos Maristas em um
jornal de Paris, quando todas as suas escolas estão a 500 km da capital, escreve-se porque estão solicitando seu reconhecimento legal, e o
jornal quer influenciar os ministros, os deputados e os membros dos
diversos conselhos para que prejudiquem a causa desses religiosos.
O comitê do Interior só responderá no dia 1º de junho impondo
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uma reelaboração do pedido. Nele, deveriam constar dois objetivos: as escolas primárias e as casas de beneficência. Será preciso
desdobrá-la e endereçar o pedido às escolas primárias ao Ministério
do Interior e a parte relativa às casas de beneficência, ao Ministério
dos Assuntos Eclesiásticos.
Há também certo número de pequenos detalhes a serem modificados, mas tudo isso parecia não ter sido previsto oito dias antes,
porque alguém muito bem informado escrevia então ao Pe. Champagnat: “A lei para sua congregação está pronta e apenas espera sua
vez, para ser assinada pelo Rei”.
Não importa! Façamos as correções pedidas. O pedido volta no
dia 9 de junho. Realmente, é tarde demais. A revolução está às portas. O rei tem problemas mais urgentes a resolver.
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Desde o final de 1827, os liberais ganharam terreno no mundo político, e as rédeas
do governo escapam das mãos de Carlos X.
Seu novo primeiro-ministro, Martignac, semiliberal, a todos descontenta. Em agosto
de 1829, o rei impõe um ministro extremamente reacionário, Polignac, mas o fracasso
é cada vez mais patente. Espera um tempo
para que a brilhante expedição de Argel, 2
de julho de 1830, vá lhe tornar favorável
a opinião pública, mas as novas eleições
tornam essa esperança completamente ilusória, e os decretos reais, de 25 de julho,
que tendem a uma forma de absolutismo
(novo regime eleitoral, suspensão da liberdade de imprensa, dissolução da Câmara),
provocam nos dias seguintes, 27, 28, 29 de
julho, o que o povo denominará com o título “Três Gloriosos”: uma verdadeira revolução contra a qual as tropas de Marmont
serão impotentes.
A revolução reina, sobretudo, em Paris.
Mas os refluxos, evidentemente, se propagam rapidamente pelas Províncias.
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O mundo burguês corre agora o risco de ser afogado por uma
insurreição francamente republicana. Isto é, um governo chamado
sans-culotte ou babouviste.
A solução para evitar o pior é La Fayette que, 40 anos depois de
1789, ainda conserva seu prestígio e consegue se fazer aceitar pelo
Duque de Orléans, como lugar-tenente geral do Reino.
O Duque de Orléans é Luiz Filipe, primo do ramo legítimo dos
reis que se sucederam no trono: Luiz XIV, Luiz XVIII, Carlos X.
É um homem muito bom, com grandes qualidades, mas que tem
que enfrentar uma oposição encarniçada tanto da direita quanto da
esquerda. Conseguirá escapar de seis ou sete atentados, mas um dia
também se sente obrigado a fugir.
Enquanto isso, sua escolha tranquiliza a burguesia, mas como esta,
em sua maioria, é irreligiosa, deixa às paixões anticlericais plena liberdade para se expressarem com toda a violência.
Dá-se então a caça às roupas pretas, aos jesuítas, aos capuchinhos,
e mesmo às Irmãs de Caridade. As procissões são perseguidas com
pedradas. Os jornais contam, caçoando, que os comerciantes não
têm bastantes batinas para a clientela eclesiástica, que se sentirá
obrigada a endossar as vestes civis.
Saint-Étienne, por sua vez, entra em agitação. No domingo, dia 8
de julho, pessoas chegam esbaforidas a L’Hermitage.
— Pe. Champagnat, acabam de nos anunciar que um bando de desempregados estão chegando em L’Hermitage. Desesperados pela
falta de trabalho, estão dispostos a tudo. Quebram cruzes e disseram
que estão dispostos a derrubar seu campanário.
— Eu sei! Eu sei! As cruzes... há já uns dias. Eles se voltam contra
as cruzes que foram plantadas depois de uma missão em reparação
dos crimes ou sacrilégios da Revolução. São filhos de revolucioná-
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rios que se vingam. Mas por que achariam vocês que iriam derrubar
nosso campanário?
— Porque vocês são religiosos e eles não podem ver batinas!...
— Pois bem! Deixem que venham! Não há perigo que lhes resistamos com armas. Veremos, então, o que podemos fazer.
— Então, o que acha que podemos fazer, pergunta um dos capelães presentes à conversa.
— Está quase na hora das vésperas. Vamos cantar as vésperas. O
que poderíamos fazer de melhor? É preciso louvar a Deus em todos
os tempos e não apenas na prosperidade.
— Eu pensara em levar os Irmãos para um passeio na montanha,
porque alguns estão muito agitados. Eles têm medo.
— Não, não. Cantemos as vésperas com toda calma. É o melhor
meio de acalmá-los.
Nada aconteceu. E na tarde desse mesmo dia, Marcelino propunha: “Vocês veem que Maria nos protegeu, mas, assim mesmo, vamos tomar uma medida de proteção. Segundo vocês, qual seria?
— Todos os padres e religiosos se vestem à paisana. Acho que nós
também deveríamos nos vestir assim, diz alguém.
— Não, você não acertou, de modo nenhum. O hábito religioso
é, para nós, uma salvaguarda e não um perigo. Tirem, por favor, esta
ideia de tomar as roupas do mundo: não os podem preservar mais
do que lhes preservaria uma teia de aranha. Eu vou surpreendê-los:
acabo de escrever a Dom de Pins para lhe pedir que me permita dar
o hábito religioso a dez postulantes. Antônio Pascal, você está de
acordo?
— Sim! Sim, padre. Eu ficarei tão feliz!
— Você se chamará Irmão Boaventura. Vamos todos em coro:
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“A Boa Aventura!” Ah! mas eu ia esquecendo o que lhes dizia: vamos tomar uma medida de proteção. Então? Vocês adivinham?
Ninguém ousava falar.
— É um canto!
— A Boa Aventura, disse rindo, o bom irmãozinho Nilamon,
aquele travesso de então.
Champagnat o interrompeu:
— Molequinho, rir faz bem! Mas agora, trata-se de coisa séria.
Todos os dias cantaremos a Salve Rainha, antes de nossa oração da
manhã. “Maria será mais do que nunca, nosso Recurso Habitual.”
Não esqueçam esta palavra do Evangelho: “Os cabelos da cabeça
estão todos contados. Não cai nem um só deles sem a permissão
de vosso Pai do céu”. Não esqueçamos tampouco que temos Maria
como defensora e que ela é terrível para nossos inimigos, como um
exército preparado para uma batalha. Os maus só têm o poder que
Deus lhes permite terem. Como às ondas do mar, lhes diz: “Vocês
irão até ali!... Não além!”.
É a respeito disso que vou escrever aos Irmãos que estão nas escolas: que, com os alunos ou sem eles, fiquem nas escolas tranquilamente até o dia 15 de setembro, por que as novas municipalidades
que quisessem, durante a ausência deles, substituir por outros professores, nada possam fazer para isso. Depois, veremos.
No Arcebispado, ficaram admirados com a audácia do Pe. Champagnat. Enquanto muitos padres deixaram a batina durante meses,
e mesmo durante um ano, ele, 15 dias após “Os Três Gloriosos”,
pedia autorização para proceder a uma tomada de hábito. “Encha seu
ser de paz e o mundo a seu redor se converterá.”
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O Pe. Champagnat é o homem que resolve
as questões, uma depois da outra. Não apressa o passo, mas acompanha o passo de Deus.
No dia 10 de setembro, avisou aos Irmãos
que deviam fazer o retiro nas escolas onde
se encontravam, sempre pelo mesmo motivo: os opositores poderiam se aproveitar da
ausência deles para introduzir outros professores no estabelecimento. Mas isso não era
uma falta de fé? Depois de refletir, convoca-os para o mês de outubro à L’Hermitage.
Farão ali um retiro fervoroso e silencioso.
No intervalo, teve que ir para Belley e lhe
pareceu que os espíritos estavam mais calmos e que não era preciso exagerar nas precauções a tomar. O Pe. Colin, ao convocar
para Belley os futuros Padres Maristas, mostrava bem que também ele não temia demais
o novo governo e, em um período no qual a
adesão política se mostra na oração pública,
que fazia cantar o “Salvum fac nostrum Regem
Ludovicum Philippum” (“Salvai nosso rei Luiz
Filipe”), como pedia Dom Devie.
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É inútil recomeçar as travessuras que haviam marcado os Cem
Dias no Seminário Maior. Luiz Filipe era o rei e se devia rezar
por ele no fim da missa solene como se fez, durante séculos, para
os soberanos. Nesse mesmo período, o jovem príncipe que tinha
vindo visitar Saint-Etienne informava que não receberia quem não
rezasse pelo pai: fórmula criticável, sem dúvida, mas que possuía
o mérito de mostrar que, na família real, a piedade contava. A Rainha Amélia, com efeito, era muito piedosa e educava seus filhos
de acordo com suas convicções, o que também não desagradava a
Luiz Filipe.
Não havia, pois, razão alguma para que Marcelino não obedecesse
à convocação do Pe. Colin. Belley foi escolhida porque, tomando
em consideração o número de participantes de cada grupo, o deslocamento de uns e outros se tornava menos dispendioso. O objetivo
da reunião era refletir sobre o futuro da Sociedade de Maria. Tendo
em vista que o Pe. Courveille estava definitivamente fora do circuito,
quem era preciso entrever como superior do conjunto? Era somente questão de uma sondagem, pois, finalmente, a Sociedade de Maria
apenas estava sendo projetada, mas a sondagem ia mostrar que os
dois grupos estavam a favor de Colin e que, por isso mesmo, estava
designado para retomar os contatos com Roma.
O eleito aceita sua nomeação, sem entusiasmo, toma-a a sério e
propõe aos Padres de L’Hermitage que façam sua própria eleição no
seu setor, logo que lhes for possível.
Do dia 3 ao dia 8 de dezembro, os Padres Champagnat, Séon,
Bourdin, Pompallier se reúnem então, redigem um documento
que tem ares um pouco de uma regra, um pouco de Constituições em cerca de vinte e um pontos, e escolhem Marcelino como
Superior Provincial.
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O resultado é comunicado ao Arcebispo que, com satisfação, deve
confirmar essa nomeação por intermédio do Pe. Cattet: para ele,
será uma ótima ocasião para se resgatar.
“O senhor era de fato, o superior, diz a carta, mas hoje, que a
Sociedade se torna mais importante, e que a Providência parece se
servir de seu zelo para fazer o bem nessa vasta diocese, Sua Grandeza me encarrega de lhe anunciar que o designa como Superior da
Sociedade de Maria.
[...] Todos os Padres e os Irmãos de Maria obedecer-lhe-ão como
a um Pai [...]
Peço-lhe, Padre, de ler esta carta a seus confrades reunidos [...]”.
Há, portanto, um reconhecimento oficial da Sociedade de Maria e
poder-se-ia pensar que a vontade do Arcebispado é de reconhecer
apenas aquela, pois a que existe em Belley pertence a outra diocese
que a de Lyon pode ignorar.
Mas Champagnat conhece bem o acordo que se fez em torno de
Colin e lhe comunica a reunião de L’Hermitage e sua eleição. E lhe
faz saber que, além dos Irmãos sempre mais numerosos, há agora
um quinto padre, o Pe. Fontbonne, sobrinho de Jeanne Fontbonne,
Madre São João, nova fundadora, se assim se pode dizer, das Irmãs
de São José.
O Pe. Colin não veio à reunião de L’Hermitage. É que os Padres
estão sempre sendo vigiados. “Dizem, escreve ao Pe. Champagnat,
que facilmente prendem os sacerdotes” e que todo grupo que pode
ser interpretado como congregação corre o risco de estar em estado
de oposição à lei. A situação piorou a partir do fim do outono.
A desconfiança vai mesmo se agravar depois dos acontecimentos
de 14 de fevereiro de 1831. Naquele dia, aniversário da morte do
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Duque de Berry9, alguns legitimistas, aproveitando de um ofício fúnebre, pelo defunto, puseram em um cadafalso a imagem do Duque
de Bordéus, neto de Carlos X e pretendente à coroa com o nome
de Henrique V.
Essa provocação suscita uma insurreição popular anticlerical. A
Igreja de Saint-Germain l´Auxerrois e a moradia do Bispado são
depredadas.
A guarda nacional acabou por apaziguar o tumulto, mas pedem
contas ao prefeito de polícia, o Sr. Baude, homem honesto e corajoso, que encontraremos mais à frente, o qual se tornou sustentáculo
incondicional de Champagnat.
Nesse negócio deplorável, Baude isentou o Arcebispo de Paris de
toda cumplicidade com os legitimistas provocadores, mas se defende acusando a moleza do governo, crítica que o irá fazer destituir.
Nos meses seguintes, para bem marcar sua referência ao partido
liberal, procurará fazer votar uma lei visando ao banimento mais
eficaz possível da família de Carlos X, para acabar com qualquer
esperança de uma reação legitimista.
O evento provocou, contudo, turbulências. Procura-se ver, com
ou sem razão, emissários de Henrique V aqui e ali, com o perigo
de um golpe de Estado. L’Hermitage, casa isolada, não parece lugar
adequado para conspirações?
No entanto, falando seriamente, as preocupações em L’Hermitage
são completamente diferentes. Como o Pe. Cattet, um ano e meio
antes, havia pela segunda ou terceira vez dito ao Pe. Champagnat
9 Filho de Carlos X, assassinado em 1820. Morria sem filhos, mas a duquesa estava grávida e depois do assassinato ia dar à luz o único descendente do ramo legítimo. Louvel, o
assassino, fracassara na tentativa de acabar com a linha dos Bourbons. Depois da queda de
Carlos X, os legitimistas iam lutar em favor do filho do milagre: Henrique V.
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de fazer economias, de construir menos, que é bom contar sobre a
Providência, mas que mesmo a confiança na Providência pede parcimônia, o Pe. Champagnat procura obedecer.
*
*

*

Durante o inverno, com o sobrinho Felipe Arnaud, e vários Irmãos, faz coisas que custam apenas trabalho. Criam um grande terraço10 e arrumam a rampa que lhe dá acesso.
*
*

*

Organiza-se a enfermaria porque uma das preocupações de Marcelino é de transportar para L’Hermitage qualquer Irmão, logo que
adoeça, para que receba o melhor tratamento possível. Ele mesmo
se mostra muito atento aos doentes. Visita-os todos os dias e quer
ter notícias de cada um. Cita-se o caso de um tal Irmão Xavier, que
praticamente vivia em coma, o Padre leva-o para seu quarto e o põe
em sua cama. Oito dias depois, o doente recupera a consciência e
fica comovido ao ver que se encontra na cama do Pe. Champagnat,
que se transformou em seu acompanhante, dormindo todas essas
noites em uma poltrona pouco confortável.
*
*

*

10 Atualmente, este terraço se chama Avenida dos Plátanos.
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A pedido do Pe. Rouchon, o Pe. Séon irá se estabelecer em Valbenoîte, em janeiro de 1831. No final do mesmo ano, o Pe. Fontbonne
se unirá a ele, formando assim uma nova comunidade de futuros
Padres Maristas.
Em março de 1831, L’Hermitage receberá um jovem muito levado: Félix Tamet, que mais tarde se chamará Irmão Silvestre. Logo,
arrumará com o que se divertir.
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No mundo político, tudo está revirado.
Os amigos do governo precedente são automaticamente classificados como inimigos
dos novos governantes, tanto no conselho
distrital quanto no conselho geral. É verdade que, nesse mundo burguês que está no
poder, há pessoas que estimam Marcelino
e seus Irmãos, mas, provisoriamente, nada
ousam dizer.
O novo prefeito, Mourgues, é filho de jacobinos. E seu nome Cipião lembra o culto
dos heróis da antiguidade, que os homens
de 1793 propõem no lugar dos santos do
calendário.
Irá se mostrar o mais agressivo possível
para expulsar os Irmãos das escolas que fundaram. Em Feurs, é amigo particular da nova
prefeitura, que quer se vingar dos crimes antirrevolucionários da prefeitura anterior.
Em outras povoações ou cidades, tinham-se plantado cruzes para marcar a lembrança dos mártires: padres ou leigos mortos
porque quiseram ser fiéis à Igreja Católica
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Romana. Mas Feurs foi, no departamento, a capital da guilhotina.
Foi lá que Javogues bancou o déspota. A prefeitura aristocrática de
Assier e a autoridade religiosa consideraram então, que era necessário algo mais vistoso do que uma cruz e foi edificada uma capela
funerária com o nome de todos os que haviam sido martirizados ou
guilhotinados em Feurs.
Também, no tempo do Pe. Courveille, fora fundada uma escola de
Irmãos e, como não deram conta do recado, o Pe. Champagnat, em
1829, os substituíra por Irmãozinhos de Maria.
Agora a nova prefeitura passava ao ataque com o velho cavalo de
batalha: a escola mútua.
Estavam seguros do apoio do prefeito que, apenas chegado ao
poder, no dia 23 de setembro de 1830, bancava o tribuno popular.
Deblaterava: “Há poucos departamentos, nos quais seja mais urgente propagar os benefícios da instrução primária do que em Loire.
Constantemente submetido à dominação do fanatismo e do feudalismo, o povo do campo ficou não apenas abandonado, no que se
refere à aquisição dos conhecimentos mais rudimentares da língua
francesa, mas pior ainda, há já uns quinze anos que parece ter sido
feito um estudo sistemático e cogitado para deixá-lo em um estado
de selvageria, cujos impulsos nobres de nossa primeira revolução e
os resultados da guerra pareciam ter de vencer para sempre.
A servidão, senhores, é simplesmente a consequência da ignorância, e a união do fanatismo e do privilégio é muito sentida, por não terem dirigido todos os seus esforços no cuidado de garantir uma pelo
outro. Além disso, eu não tenho medo de lhes dizer, nada é mais deplorável do que o estado do ensino primário neste departamento...”
Fazendo depois alusão aos subsídios votados pelo conselho geral
em favor dos Irmãos Maristas, continuava: “Assim a antiga admi-
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nistração favoreceu o estabelecimento principal dos Irmãos chamados Maristas [...]. Senhores, esta instituição é tanto menos digna
de favorecimentos, que é notoriamente sabido pelo público que os
indivíduos que ela forma são de uma ignorância deplorável, que,
antes de indicar-lhes o caminho dos conhecimentos mais triviais,
apenas fazem com que percam tempo [...].”
Como nos anos de 1820, esses tipos irão de novo proclamar que a
salvação, isto é, a alfabetização rápida, vem por meio da escola mútua.
Em Feurs, para atacar o clero e os Irmãos, recorre-se à calúnia. Um
Irmão é acusado de uma falta grave com um aluno. Verificados os
fatos, reconheceu-se que não era verdade, e o Pe. Champagnat, que
faz questão de defender a boa reputação de seus Irmãos, se dispõe
a tudo para mantê-los na escola, mesmo com salários baixíssimos.
E assim mostrar que ele não precisa ter vergonha de seus Irmãos.
Esforço inútil. O conselho municipal irá demonstrar que uma escola mútua pode funcionar com apenas um professor em vez de três e
recusa a proposta do Pe. Champagnat. Na Páscoa de 1831, Marcelino
redige uma carta na qual anuncia que irá retirar seus Irmãos da escola.
“Senhor Prefeito, eu lhe agradeço pelo aviso que me informa a
deliberação de seu conselho. Vejo, com resignação e calma, a destruição de sua escola dos Irmãos. Fiz todo o esforço possível para
conservar uma escola cuja prosperidade crescia constantemente. O
Sr. Reitor da Universidade, como tive a honra de lhe dizer, prometia-me sua ajuda para legalizar o ensino cristão da juventude de Feurs.
Eu lhe provei, com o desconto que lhe fiz, que o desejo do bem das
crianças de seu município é o único objetivo pelo qual superamos
todos os obstáculos. O senhor me objetou que a prefeitura não podia assegurar, anualmente, 1200 francos, a todos os nossos Irmãos.
Eu lhe disse que me contentaria com 1000 e que, mesmo assim,
todas as crianças pobres seriam recebidas gratuitamente.
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Tendo sabido, pois, da deliberação pela qual dispensava nossos Irmãos, apesar de todos os sacrifícios que lhe oferecia, e não querendo contrariar sua administração, eu lhes ordenei de entregar todo o
mobiliário da prefeitura a quem de direito e de partir imediatamente
de Feurs. [...] Sem mais [...].”
Uma batalha havia sido perdida, mas não a guerra. Uma guerrilha
ia se prolongar por algum tempo. Os Irmãos de Champagnat passaram a ser vigiados.
No dia 18 de maio de 1831, o prefeito de Saint-Chamond recebe
do reitor da academia de Lyon, Dutreil, um pedido de informações
sobre os Irmãos de L’Hermitage: “Os Irmãos têm hábito? São uma
associação religiosa? A casa é dirigida por eclesiásticos? Condições
de admissão? Número de alunos? Quem ensina? Com que fundos a
casa é mantida?”
O prefeito responde simplesmente, após uma insistência feita no
dia 10 de junho. As autoridades municipais continuam favoráveis a
L’Hermitage. O Reitor não pôde obter nenhum elemento que lhe
permitisse fazer o que pretendia: ter que intervir, devido a possíveis
irregularidades.
A polícia se ocupará disso!

124

LivroChampagnat 3.indb 124

29/08/16 17:38

CAPÍTULO 22

Intermezzo
rocambolesco

125

LivroChampagnat 3.indb 125

29/08/16 17:38

O

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat III

O prefeito Scipião Mourgues consegue,
rapidamente, irritar seu entorno. No mês de
abril de 1831, é substituído, mas seu sucessor,
o Sr. Norvins, tem que contar com os preconceitos anticlericais dos quais alguns são justificados: o clero continua a favor dos Bourbons,
e apenas de boca se alinha ao rei burguês.
A prefeitura está sempre em Montbrison,
e uma das cartas que o prefeito encontra ao
chegar vem de Guilherme Tessier, subprefeito de Saint-Etienne, que fala do “Sr. Champagnat, cujo fanatismo e sentimentos políticos são conhecidos”. Evidentemente, essa
casa de embatinados que nasceu do chão,
como um cogumelo, nada diz de bom.
No outono de 1831, é ainda pior. O comissário de polícia Dubost fez seu relatório: foram vistos mais de 50 “irmãos azuis” atravessarem Saint-Chamond, de batina. Fala disso
ao procurador do rei, Sr. Valentin-Smith. Este
é um homem excelente, inteligente que não se
exaspera por pouca coisa!...
— O senhor acredita sinceramente numa
conspiração?
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— De qualquer forma, há uma pista. Um marquês passou a fronteira e estaria procurando sublevar o povo em favor de Henrique V.
— Alguém viu o tal marquês?
— Não, mas, por certo, se esconde em alguma casa paroquial ou
em alguma casa religiosa. Já inspecionamos a paróquia de Rives-du-Gier e de Valfleury. Não conseguimos surpreender o indivíduo,
mas a casa de L’Hermitage é muito mais isolada e, a meu ver, é um
refúgio de canalhas.
— Mas, enfim, esses 50 homens em batina que atravessam uma
rua não são pessoas que procuram se esconder!...
— A menos que se trate de um sinal. Toda a cidade fala deles e
assim quem quer participar de um levante, sabe onde deve ir.
— Visto que o senhor acha que devo agir, vou agir. Convoque
um pelotão de seus policiais e no sábado, 23 de julho, faremos uma
ação-surpresa. Atenção: segredo absoluto a respeito da data. Não
tenho confiança em nenhum de seus policiais. Devem ser convocados para uma ação desconhecida para sábado de manhã.
— Entendido, Sr. Procurador! O Senhor verá que há coisas a serem descobertas!...
E no sábado, 23 de julho, às 14h, dá-se o ataque-surpresa. Tocam
na pequena porta de entrada de L’Hermitage. O Irmão porteiro,
nessa ocasião, é o Irmão João José, santo homem do bom Deus,
mas sem instrução. Entrara havia quatro anos na Congregação e
tinha 50 anos. Seu diploma: saber tecer a seda e o pano, um dos
trabalhos da casa.
Deixa então seu ateliê e vai abrir o portãozinho que dá para a pequena ponte da entrada.
Caramba! Não se trata de visitantes habituais! Uma fileira de uniformes: o Procurador, o juiz de direito, oito policiais.
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Naturalmente, é o Procurador que deve falar.
— Há um marquês em sua casa. Viemos buscá-lo.
— Um marquês! O que é que o senhor chama de marquês?
— Não queira fazer-se de inocente! Vá logo procurar o marquês.
— Nunca nos pediram um marquês. Vou ver se o Pe. Superior
tem um.
— Não! Não! Não queremos esperar. Adiante! Marchar!
E todo o grupo invade a pontezinha seguindo o Irmão que se dirige para a horta onde o Pe. Champagnat está trabalhando.
Há alguém que não perde uma migalha desse teatro. É o Irmãozinho Tamet. Está no primeiro cubículo e, como seu chefe está ocupado
com os soldados, não tem pressa em tecer sua fita. Pode se deslocar.
O que fazem esses dois soldados que estão ali firmes, na entrada?
Devem estar ali para prender alguém que tentasse fugir de casa.
E lá na frente vamos ver os outros que andam com passo cadenciado, seguidos pelo Juiz e pelo Procurador. O Pe. Champagnat para
de trabalhar. Vê-os chegar e começa a sorrir. O que lhe dizem? Que
pena! Não consigo ouvir.
O Procurador se tinha apresentado:
— Joannès Erhard Valentin-Smith, Procurador do Rei.
— Muita honra para nós. Mas vejo que não está sozinho.
O Irmão João José, um pouco esbaforido, não sabe bem como
intervir.
Aproveita de um instante de indecisão na conversa:
— Padre, desculpe, esses senhores querem um marquês e eu lhes
disse....
— Deixe, deixe, Irmão João José. Vamos ver se encontramos um.
Então senhores, sigam-me! Vamos percorrer nossa casa tão perigo128
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sa, para ver se encontramos um marquês. Vocês estão observando o
lado norte, mas eu lhes aconselho olhar também para o lado sul. No
leste e no oeste, há colinas. É mais difícil escapar. Disseram-lhe que
temos subterrâneos. É por ali que vamos começar.
O tom com que o Pe. Champagnat fala é suficiente para que o
Procurador entenda que foi vítima de boateiros.
— Sigam o Padre, disse ele aos policiais.
Ele simplesmente se pôs a observar como agiam os habitantes da
casa, no jardim, nos ateliês. Felix Tamet se vê obrigado a retomar o
trabalho porque, enfim, um Procurador!...
Dois policiais seguem Marcelino que não lhes perdoa nada. Os
subterrâneos estão abaixo da atual sala azul.
— Vamos! Procurem! Vejam se isso tem som de coisa oca!
Com os sabres chamados “vacilantes”, batem, sem muita convicção.
— Esperem, diz então Marcelino, em tom misterioso, vou lhes
mostrar uma abertura secreta, escondida debaixo dessa máquina de
tecer lã. Vocês podem me ajudar a deslocá-la?
Com efeito, ali havia um alçapão.
— Pois sim, temos subterrâneos. É verdade! É preciso que os
visitem senão, depois, vão dizer aos colegas que vocês viram apenas
a entrada e ficariam com a ideia de uma imensa galeria a ser explorada. Vai ser um pouco perigoso porque há uma escada, da qual o
marquês não se serve muito.
Um pouco chateado de ter que controlar uma adega de alguns metros quadrados, o primeiro policial, ao descer, quebra um barrote da
escada e acaba na lama. Mais por medo do que pela dor, conseguiu
se agarrar à escada, mas seu uniforme se sujou.
— Desculpe, mas tanto pior! Temos ainda muito que ver. Seu
uniforme secará antes do fim da visita.
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Quase por toda parte os apartamentos estão abertos, mas eis que
um quarto está fechado a chave: o do Pe. Séon, que havia viajado
para fazer uma pregação, no domingo.
— Está bem! Está bem, Padre!, diz o infeliz policial da descida
desastrada.
— De jeito nenhum! Vocês vieram para fazer uma visita completa.
Sabe lá Deus se o marquês não está atrás dessa porta. Em todo caso,
poderia haver estoques de armas. E eu seria responsável por todas
as mortes, por não ter sabido que dentro de minha própria casa...
— Não, por favor, Sr. Padre!...
O jovem Félix não conseguiu ficar sem vir por ali, especular.
— Que é que você está fazendo? Em vez de perder seu tempo, vá
me buscar um machado ou uma torquês.
Com o instrumento, o Padre faz saltar a fechadura. A porta se
abre: uma cama, uma mesa, um armário, duas cadeiras. Nada de
marquês!...Nada de armas!...
— Mas estamos em julho. Com esta temperatura canicular, eu
lhes peço desculpas por terem que fazer uma marcha forçada pelos andares. É verdade que a casa é perigosa e cansativa. Mas, brigadeiro, a lama já está seca no seu uniforme. Venha então tomar
um copo, agora…
Enquanto isso, o pequeno postulante muito curioso vai buscar
uma escova.
Foram para a adega.
— É vinho de nossa fabricação. Veja a vinha, está lá em cima nesta
colina bem abrigada. Há já sete anos que cultivamos todo o terreno.
Fazemos também fitas e tecelagem.
Nisso, chegavam o Procurador e o juiz.
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O pequeno Félix trazia a escova para o policial:
— É preciso que eu vá buscar outros copos?
— Decerto! Todos esses senhores têm sede.
— Vi alguns de seus jovens, concluiu o Procurador. Em resumo:
estou contente com esta visita. Fique certo de que não ficará sem
resultados para vocês.
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O Sr. Valentin-Smith havia prometido
um artigo sobre L’Hermitage no jornal Le
Stéphanois, que dirigia. Infelizmente, as coleções estão incompletas para a parte referente ao fim de julho e inícios de agosto de
1831. No entanto, a revista do clero, chamada O amigo da Religião, se inspirou neste
artigo, em sua edição de 1º de setembro de
1831. Dirige-se a leitores de toda a França:
“A um quarto de légua de Saint-Chamond,
cantão de Saint-Étienne, num rochedo que
hoje se chama L’Hermitage, três eclesiásticos levantaram com as próprias mãos celas
e dividem o tempo entre oração, educação
de jovens que se destinam a levar o ensino
aos camponeses. Vivem do trabalho de suas
mãos; os padres, às vezes, precisam ajudar
os párocos vizinhos e só são conhecidos
nos arredores pela simplicidade, modéstia
e caridade. Ficaram, ultimamente, muito admirados ao verem chegar de Saint-Étienne à
sua casa, o juiz de instrução e o Procurador
do Rei, acompanhado de oito policiais. Mas
esses devem ter ficado mais admirados ainda
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ao nada mais descobrirem do que os sinais da piedade e da pobreza.
Afirma-se que ficaram comovidos com o aspecto dessa solitude e
do espírito nela reinante. Que a visita foi feita com toda a deferência devida a homens respeitáveis e que, ao se retirarem, disseram
ao superior dos Irmãos de Santa Maria que esta visita lhes seria
muito mais útil do que tinha sido desagradável. É preciso esperar,
com efeito, que ela dissipe as dúvidas com que alguém procurou
instigar a autoridade contra uma sociedade que oferece o exemplo
da perfeição das virtudes e que apenas a religião sabe inspirar”.
Nem Marcelino, nem seus Irmãos leem o jornal. O jovem Padre
Bourdin se encarrega de lhes fazer ler o artigo. E os aplausos explodem de todos os lados.
— Está bem, diz Marcelino. Vou escrever ao Sr. Procurador para
lhe agradecer. Devo também escrever a um jovem, que talvez vocês tenham conhecido no seminário, mas que, em vez de vir como
vocês, para serem Padres Maristas, a conselho do Pe. Gardette, interrompe sua carreira em direção ao sacerdócio, para se fazer Irmão
Marista. Chama-se Pierre-Marie Labrosse. Vocês rezarão ao Espírito Santo para que eu lhe diga o que lhe convém.
“A grande e única condição para vir à nossa comunidade, com a
saúde, é uma grande boa vontade e um desejo sincero de servir a
Deus. Venha com esta disposição e você será recebido de braços
abertos. Você fará o bem em nossa casa. Maria, nossa Boa Mãe, o
protegerá e depois de tê-la tido como primeira superiora, você a terá
como rainha no céu.”
Marcelino recebia também outra carta do Pe. Colin informando-o
de que o Cardeal Macchi, antigo núncio em Paris, convidava-o a ir
a Roma. O novo Papa Gregório XVI queria informações a respeito
da Sociedade de Maria e lhe prometia sua proteção.
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“É nos momentos de tempestade, conclui o Pe. Colin referindo-se
à Revolução, que as obras de Deus se consolidam.”
Se havia alguém que tinha experiência disso era bem o Pe. Champagnat. Mar agitado, mar calmo, constantemente havia vivido essa
sucessão provadora de acontecimentos felizes e dolorosos.
Outro acontecimento feliz: 12 postulantes irão tomar o hábito religioso no dia 19 de agosto, e 9 noviços fazem os primeiros votos.
Entre eles, um homem de 30 anos, Irmão Policarpo, que já foi professor. Um jovem diácono Chanut vem também a L’Hermitage para
se preparar a ser Padre Marista.
Por outro lado, depois de um ano, as manifestações anticlericais se
apaziguaram notavelmente. Então, neste outono de 1833, os Padres
de L’Hermitage não hesitarão em ir a Belley para fazerem o retiro.
Só quatro dos retirantes faziam parte do grupo que havia assinado
a Promessa de Fourvière, mas há quatro novos. Todo esse grupo
irá, então, fazer uma nova consagração à Santíssima Virgem, pois
Deus sabe que entre eles há pessoas fervorosas, por exemplo, Pedro
Chanel, que será o primeiro mártir da Oceania e o primeiro Marista
declarado santo.
“[...] Nós nos comprometemos, dizem, a trabalhar por todos os
meios que estiverem à nossa disposição, para o sucesso e a extensão
de nossa Sociedade, de trabalhar toda a vida para a glória de vosso
Divino Filho e da vossa, de estender vosso culto tanto quanto nos
seja possível, a nunca fazer nem empreender algo sem implorar vossa proteção [...].”
Para o novo ano escolar de 1831-32, o Pe. Champagnat aceita
abrir uma escola em Côte-Saint-André, Isère. Trata-se de uma cidade de 5.000 habitantes e que tem um seminário menor. Hector
Berlioz, alguns anos antes, havia sido aluno ali e quem era, então,
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o Superior era o Pe. Douillet, que quis criar, ao lado do seminário,
um internato que poderia se tornar escola normal. A Revolução de
1834 torna esse projeto irrealizável. Dessa forma, o Pe. Douillet
manda para L’Hermitage as pessoass de seu seminário capazes de
se engajarem na vida religiosa. São quatro que irão fazer o noviciado com o jovem Labrosse.
É uma troca maravilhosa. O Pe. Champagnat dá quatro Irmãos e recebe o mesmo número de noviços. Pouco depois, levará 11 postulantes a L’Hermitage e muitas outras vocações virão da mesma região.
É também muito interessante ter um noviço professor, porque
Luiz Labrosse havia feito estudos secundários completamente regulares, como um ano de Filosofia escolástica e parte da Teologia.
Pode ensinar não apenas aos outros noviços, mas também ao Irmão
Francisco que aproveita bem de seus ensinamentos durante alguns
meses, infelizmente muito curtos, porque Pierre-Marie Labrosse,
que se tornou Irmão com o nome de Irmão Luiz Maria, irá logo
ensinar em Côte-Saint-André.
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O ano de 1832 começa com uma notícia
ruim. O Pe. Dervieux, o grande amigo de
Marcelino, morre no dia 25 de janeiro, fato
que toda a população lamentou. Mesmo Tessier, o subprefeito, que não havia tido a menor parte na decisão da visita domiciliar de
L’Hermitage, fala dessa morte ao prefeito, em
termos comovidos: “O Pe. Dervieux deixa
saudades universais. Era um homem do Evangelho, um discípulo por excelência da fé em
Cristo. Tolerante, caridoso, e feito para inspirar a piedade, a bondade, o respeito às leis”.
Morreu, com efeito, até mesmo sem deixar
dinheiro para seu enterro, mas muitos amigos
estão prontos a se encarregarem disso, e a
prolongar sua caridade em relação aos pobres.
*
*

*

No mundo político, começa a se dar um
abrandamento com relação aos Irmãos docentes. Na sessão de 16 de maio, o conselho
do distrito de Saint-Etienne já fala bem dos
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Irmãos das Escolas Cristãs e não fala mal dos Irmãos Maristas. Nota
simplesmente: “Em algumas municipalidades, a autoridade local
emprega como professores os Irmãos Maristas, também chamados
Irmãos de La Valla. O conselho está informado que esta sociedade...
não tem autorização do governo”.
Em um outro relatório da mesma sessão, vai-se mais longe: “O
conselho crê que deve fazer observar que para melhorar a educação
do povo não é suficiente se limitar a ler e escrever, mas, com isso,
imprimir nele uma boa orientação moral”.
Sabendo que uma lei está em estudo, apresentam-se sugestões
como: “Seria preciso que esta lei se mostrasse larga e grandiosa
quanto aos meios de propagar a instrução”.
Entretanto, o conselho geral do mesmo ano foi mais reticente.
Constata-se que “sobre 326 prefeituras do departamento, 180 não
têm escola... e que os três quartos das existentes são dirigidas por
chefes totalmente incapazes”; mas, apesar de tudo isso, não se quer
favorecer os Irmãos. Conta-se sempre com a solução milagrosa da
escola mútua, estribilho do qual muito depressa o povo se cansará.
*
*

*

No outono de 1832, o grupo dos Padres Maristas de L’Hermitage
decide separar-se da comunidade dos Irmãos e ir viver em Valbenoîte.
Quem provocou essa decisão? Parece ter sido o Pe. Pompallier,
que vive o papel de que fala São Bernardo que diz que quando a
comunidade não tem algum Irmão chato, para exercitar a virtude
dos demais, deveria comprar um. O Pe. Champagnat não precisou
recorrer a essa compra. O Pe. Pompallier tem talento e prestígio. Se
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instiga mudança é porque acredita que seus confrades o escolherão
como Superior da nova comunidade. Decepcionar-se-á. Mais tarde, já Bispo da Oceania, não deixará de irritar muitas pessoas. Mas
encontrar-nos-emos com ele antes disso.
O Pe. Champagnat aceita esse novo tapa e continua a estar atento
a todos os sinais de Deus, mesmo se podem parecer discutíveis a
mais de uma pessoa. A senhora Fournas, benfeitora do pároco Dervieux, depois da morte deste, dirige suas generosidades para o lado
de L’Hermitage, e no livro de contas do Pe. Champagnat podemos
ler: “1º de dezembro de 1832: Hoje, sábado, dia feliz, dia afortunado
no qual contribuímos para uma boa obra feita pela senhora Fournas
que recebia dois enfermos incuráveis”.
Com efeito, tratava-se de um legado que lhe permitia fazer uma pequena construção que se encontra em um desenho daquele tempo e
que podia abrigar sete ou oito velhinhos, que assim podiam terminar
a vida entre os Irmãos, recebendo os cuidados do Irmão enfermeiro e
podendo mesmo pedir para se tornarem Irmãos, se esse fosse o desejo que alimentavam. E pelo menos dois fizeram o pedido.
Não se tratava de crianças do campo, nem de órfãos, como previsto pelos estatutos dos Irmãos Maristas, mas nisso havia outra forma
de educação religiosa, no fim de uma existência.
Pouco antes de morrer, a senhora Fournas faz ainda outro dom
mais considerável: uma grande casa e uma propriedade chamada
Grange-Payre a dois quilômetros de L’Hermitage. Dela, hoje, nada
existe na lembrança de Izieux a não ser o nome de uma rua. Essa
casa se tornaria um internato, depois casa de formação para os Irmãos. Em particular, durante a vida do Fundador, permitia acolher
jovens que ainda não tinham idade para entrar no postulado-noviciado de L’Hermitage.
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Cada manhã, o Pe. Champagnat com seus
Irmãos cantavam a Maria a queixa dos “que
gemem e suspiram neste vale de lágrimas” e,
de novo, entrava-se nesse vale.
No começo, uma história banal: uma questão de serviço militar. Com o novo governo
mesmo mostrando-se mais favorável para
com os Irmãos docentes, é preciso se preparar para uma aplicação mais rígida das leis.
Ora, desde a queda de Napoleão, embora a
França não tivesse mais tanto ardor guerreiro, decidiu-se manter um efetivo de 500.000
homens sob as armas. A escolha se faz por
sorteio e se a pessoa é sorteada, vira soldado por 6, 7 ou 8 anos, conforme a situação
do país: em paz ou engajado em uma guerra.
Ora, desde 1830, estamos em guerra contra a
Argélia, o que continuará ainda por 17 anos.
Na verdade, há alguns meios para escapar
do regimento. Um deles é de assumir um
compromisso de professor, por 10 anos, e
bem entendido, todos os Irmãos que ensinam têm a intenção de dar aulas pelo menos
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durante dez anos. Entretanto, como a maioria dos postulantes chega
a L’Hermitage sabendo apenas ler e escrever, e frequentemente já
tem 20 anos, como em um tempo recorde fazer com que possam
adquirir um diploma exigido para assumir o compromisso decenal?
Com facilidade, se consegue um substituto entre os que não foram
sorteados e que, portanto, preferiria ser soldado antes de um miserável empregado em uma grande fazenda das planícies do Forez. Mas
alguém paga caro.
Havia outras soluções já postas em prática sob o Império, com
base no princípio de que padres e religiosos não devem participar
de guerras. As pessoas são dispensadas do serviço se fazem parte
de uma congregação reconhecida pelo Estado. O religioso recebe,
então, do Superior uma “obediência” que apresenta ao prefeito e é
dispensado, mesmo se ele não se dedica ao ensino.
Para obter essa vantagem, Marcelino, uma vez mais, tomará as
providências necessárias para obter o reconhecimento legal. Lembramo-nos de que essa autorização já havia quase sido obtida no
momento da queda de Carlos X. Mas talvez seja melhor não recordar isso ao novo governo: ter sido amigo de Carlos X é, antes, uma
referência ruim.
Dom de Pins tenta um novo esforço em favor dos Irmãos, em
1832. Faz intervir o Sr. Lachèze, deputado de Loire, que se dirige
aos Ministérios da Justiça, dos Cultos e da Instrução Pública. O
Ministro da Justiça se mostra bom, mas acha que não é de sua competência. Manda o processo ao Ministro da Instrução Pública que é
Guizot, protestante muito honesto, mas que não tem interesse em
favorecer essa Sociedade de Maria. Como das outras vezes, o pedido
irá se perder nas areias da burocracia.
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Marcelino tivera até aqui suficientes ocupações prioritárias, mas
agora, para pôr fim a esse assunto, está disposto a tentar todas as
boas soluções.
Uma ideia: os Marianistas de Bordéus obtiveram o reconhecimento legal em 1825. Poderíamos, com eles, entrar em um entendimento que seria, sobretudo, teórico: nossos Irmãos atingidos pela inscrição seriam inscritos como Marianistas e se preciso fosse, iriam
ensinar nos Marianistas, para gozar da “obediência” de um Instituto
legalmente reconhecido.
“Muito bem”, dizem-lhe no arcebispado, “a ideia é justa e legítima.
Mas por que ir buscar tão longe? Aqui, em Vourles, a dois passos
de Lyon, a 30 km de L’Hermitage há os clérigos de Saint-Viateur,
que também obtiveram o reconhecimento legal em 1830. Podem
prestar-lhes o mesmo serviço.”
No primeiro momento, Marcelino concorda, mas eis que o insinuante Pompallier se põe a arquitetar todo um plano que expõe ao Pe.
Cholleton, Vigário-Geral:
— Esta união dos Irmãos Maristas com os clérigos de Saint-Viateur é ótima ocasião para ir ao fundo das coisas.
— Isto é?
— Veja! Eu vivi em L’Hermitage. O Pe. Champagnat, incontestavelmente, é um santo homem, mas para formar professores, eu diria
que é contraindicado.
— E então de acordo com seu pensamento...?
— Eu veria o Pe. Querbes, fundador dos Irmãos de Saint-Viateur,
tornando-se Superior de L’Hermitage. Desse modo, o Pe. Champagnat teria tempo à vontade para trabalhar na horta, para construir,
fazer, enfim, o que sabe fazer.
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— Mas, assim mesmo, há alguma contradição em seu projeto. Se
no meu julgamento eu me baseio na realidade, vejo dois homens
que são praticamente da mesma promoção. Quinze ou dezesseis
anos depois, Champagnat tem perto de cem Irmãos ou noviços. A
última estatística dele me passou entre as mãos; eu contei 95 Irmãos
em 19 escolas. O Pe. Querbes tem, creio, um Irmão, dois ou três
simpatizantes e uma escola.
— É verdade, é verdade! O senhor se baseia na realidade. Mas
eu conheço o Pe. Querbes, sou de Vourles, como ele, e eu conheço
também o Pe. Champagnat. Creia-me: os Irmãos Maristas têm tudo
a ganhar nessa troca.
— Bom! Então apresente seu projeto a nosso Arcebispo. Não vale
a pena falar dele ao Pe. Cattet. Já foi gato escaldado, com relação a
L’Hermitage. Creio que ele será antes prudente.
Como este brilhante personagem que tinha o vento em popa tratou desse assunto? Seja como for, conseguiu convencer o Arcebispo: e anos depois, o Pe. Colin, em um relatório à Santa Sé, lembrará
esse episódio, com uma irritação não dissimulada: “Inquieto e insinuante, o Pe. Pompallier conquistou a confiança do Arcebispo administrador, fez nomear um Vigário-Geral (Cholleton) em lugar de
outro (Cattet) como Superior encarregado da nova casa dos Irmãos
de L’Hermitage. E, algum tempo depois, quase conseguiu, junto à
administração, tirar do Pe. Champagnat a direção de sua obra nascente e substituí-lo por um padre estranho à obra. Era acabar com
o novo estabelecimento, mas a Providência não permitiu que conseguisse seu intento”.
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Marcelino recebeu primeiro, no fim de dezembro, uma carta muito gentil dizendo em
resumo que, mediante entendimento com o
Pe. Querbes, tudo deveria se resolver para
isentar os Irmãos Maristas, por meios legais.
E até essa data o arcebispado não havia sofrido manipulação.
Passam-se alguns meses e, em agosto de
1833, o Conselho arquiepiscopal decidiu:
“Em vista de fazer os Pequenos Irmãos de
Maria gozar de uma existência legal, o conselho é do parecer que eles se reúnam aos
Clérigos de Saint-Viateur de Vourles, legalmente autorizados. Ao menos, se pode experimentar realizar esta união”.
É preciso que alguém comunique essa decisão ao interessado. É o Pe. Cholleton que é
encarregado disso. Escreve uma pequena carta muito confusa, deixando, sobretudo, entender que é preciso pensar em uma conversa, o
mais rápido possível, com o Pe. Querbes.
O Pe. Champagnat se pergunta o que se
deve entender. “Bom, vou a Lyon.” E ataca a
questão, sem muitos preâmbulos.
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— Em resumo, se entendo bem, vocês querem que o Pe. Querbes
seja Superior em L’Hermitage?
— É mais ou menos o parecer emitido pelo conselho. É pelo menos algo a ser experimentado. Podemos combinar que o conselho
reestude a questão daqui a três meses.
— Isso significa que o Pe. Querbes quer se fazer Marista?
— Não, não penso.
— Então, neste caso, Sr. Vigário-Geral, que sentido tem nossa
Promessa de Fourvière? Eu prometi, com os outros, fundar a Sociedade de Maria. Ainda não somos reconhecidos pela Santa Sé, mas o
senhor sabe que o Pe. Colin está para ir a Roma, para falar disso ao
Santo Padre.
— Evidentemente, é um ponto de vista, mas esse problema nos
preocupa por causa do serviço militar que gostaríamos de evitar
para seus Irmãos.
— De todo jeito, eu não sei como a Virgem Maria se arrumou
para nos preservar desse inconveniente, mas ela conseguiu.
— Mas você não acha que a solução que lhe propomos poderia
aliviá-los?
— Evidentemente, o senhor vai me dizer que eu já recorri muitas
vezes à sua pessoa, mas os padres que eu pedia queriam ser Maristas.
E nunca se pensou em que fossem Superiores da casa.
— É verdade, mas ninguém é indispensável.
— Concordo, e eu sei bem que Jesus pede a seus discípulos que
se considerem como servos inúteis, mas, no caso atual, eu vejo mal
um estranho se estabelecer em nossa casa e se fazer aceitar. O afeto
conta. Eu amo meus Irmãos e eles me amam, mesmo quando eu
os repreendo. Tenho algumas provas disso. Em todo caso, não sei
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bem como essa notícia pode ter feito barulho por ali, antes que eu
recebesse sua carta. Estranhei que alguns de meus colegas padres
tinham vagas notícias dela e que eles não eram nada favoráveis ao
que nela se dizia. Quanto aos Irmãos, e de modo especial os de
Millery, tinham tido rumores dessa notícia e estavam inquietos. Em
todo caso, na Sociedade de Maria nós desejamos nos submeter aos
nossos Bispos. Diga então a sua Grandeza que se ele mandar, eu
obedecerei, mas temo as consequências.
— Eu lho comunicarei.
Marcelino voltou a L’Hermitage suplicando a Jesus, manso e humilde de coração, de lhe dar a humildade e a paz.
Dois ou três dias depois, o Pe. Colin convocava o Pe. Champagnat a Fourvière. Com certo número de futuros Maristas, refazia a
peregrinação de Fourvière, para colocar sob a proteção de Maria a
viagem a Roma. Como no dia 23 de julho de 1816, um deles celebraria a santa missa. Marcelino devia também assinar uma súplica
dirigida ao Papa. Não era fácil para ele se concentrar: “Assino uma
súplica em favor da Sociedade de Maria e meu Bispo me propõe
uma solução que parece desprezá-la. Maria, Nossa Senhora do Bom
Conselho, guia-me”.
Teve tempo de falar com o Pe. Colin, que não hesitou em dizer-lhe: “Eu me oponho a esse projeto. Neste momento não somos
nada e eu não sou nada; por isso não posso manifestar minha opinião; mas não duvide em falar de novo disso ao Pe. Cholleton”.
“Eis, diz Champagnat ao abordar o Vigário-Geral, eu vou desabafar, pois, para mim, é o único meio de reencontrar a paz. Durante
todos os anos do seminário o senhor foi meu Diretor espiritual. Vou
confessar-lhe que eu sou um orgulhoso e eis todos os pensamentos
de orgulho que circulam pela minha cabeça desde que eu soube des-
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sa história da união com os Clérigos de Saint-Viateur. Se o senhor
me fizer o favor, deixe que lhe diga, pois isso me aliviará. Em primeiro lugar, acho que eu e o Pe. Querbes temos uma maneira totalmente diferente de ver as coisas. Deduzi isso do único momento em
que conversei com ele, há algum tempo. Quero agora lhe lembrar alguma coisa de minhas agruras. Já engoli ‘muitos sapos’, desde o ano
1820, quando fui ameaçado de interdito, de tal forma que eu pensei
em ir embora para os Estados Unidos. O senhor se lembra disso.
Não preciso lhe dizer o que significaram dois anos com Courveille
e o choque que eu levei quando soube de sua falta. Sabe, também,
que nessa mesma época o Pe. Terraillon me abandonou. Ah! se a
Santa Virgem não nos sustentasse com todo seu poder!...
Um e outro tinham feito a Promessa de Fourvière. Pois bem, durante a doença, diziam aos Irmãos que se eu morresse, eles deveriam
ir embora. Não quero lhe dizer que o Pe. Querbes agiria do mesmo
modo, mas ele é ainda mais estranho à Sociedade de Maria do que
esses dois.
Perdoe-me, mas não posso me impedir de chorar. Quando me vi
sozinho, disse a meus filhos: ‘Não tenham medo, pois eu partilharei
todos os seus infortúnios até o último pedaço de pão’. Eles sabem
que isso é verdade.
Maria não nos abandonou. Já pagamos grande parte de nossas
dívidas e acabo de receber uma propriedade que me deixou a Sra.
Fournas, antes de morrer. Se for preciso, posso vendê-la. Deve valer
uns 60.000 francos, mas eu não a venderei, pois é preciso valorizá-la,
como estamos valorizando L’Hermitage.
Eu me louvo, é vergonhoso, mas no outro dia lia a epístola aos
Coríntios e eu me dizia: São Paulo se gloria bem. Não quero tratar
de arquiapóstolos, como ele faz, aos que se me opõem, mas, enfim,
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quem vai receber a visita de um Procurador com policiais? Quem
vai resistir às ameaças contra nossas escolas perdendo apenas uma:
Feurs? Quem é que vai cultivar a propriedade, aumentar as casas
para poder receber todos os jovens que acorrem a nós? E ainda ser
criticado porque se gasta demais?
Eis, mas deixe-me tempo para chorar ainda. Sofri muito, creia-me. É culpa de meu orgulho. Mas Maria está ainda lá. Que ela me
perdoe essa defesa da minha casa. Que ela repreenda São Paulo que
ma inspirou. Paulo se aliviava, escrevendo. Eu também há uns dias
escrevi tudo o que lhe estou dizendo. Pensei que o fato de o escrever
o varreria para fora. Mas nada! Eu estava continuamente pensando
nisso. Agora, desabafei. Acho que me sentirei melhor. Mande que
eu obedecerei.”
O Pe. Cholleton não teve nem a tentação de cortar a palavra a
Marcelino. Este, por sua vez, tinha dificuldade em deter as lágrimas.
Durante dois anos não se falou mais desse problema. O Arcebispo
dizia: “Amo muito este padre, mas não ouso convocá-lo. Não sei se
tem razão, mas nós o fizemos sofrer muito. Deixemo-lo continuar
tranquilamente. Até agora, como por milagre, nenhum de seus Irmãos foi mobilizado. Esperemos que isso dure”.
Leitor, um pouco de paciência para a continuação desta história.
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Marcelino deve avançar sempre contra
ventos e marés. Mas dois de seus irmãos,
casados em Marlhes, passam também a vida
em uma situação pouco confortável.
Vimos como a família Champagnat, em
situação confortável, antes da Revolução, se
descobre carregada de dívidas na morte do
pai. Os dois filhos irão trabalhar a vida inteira para pagá-las, sem conseguir.
O caso de João Pedro é particularmente
triste. Quer comprar uma terra independente que o obriga a empréstimos dos quais
não consegue sair. A isso se ajunta alguma
doença que atinge toda a família? Seríamos
levados a crer que sim.
Em todo caso, acontece que Marcelino,
ao voltar de Lyon, encontra seu sobrinho
João Batista, filho do irmão mais velho João
Bartolomeu, que o espera.
— Bom dia, tio!
— Olá, o que é que te traz aqui?
— Na casa do padrinho João Pedro, as coisas não vão absolutamente nada bem. Está
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de cama, muito doente, e ao menos dois de meus priminhos: João
e Marcelino estão também doentes. E Maria não está muito bem.
Então, papai me mandou vir te ver para saber se podes fazer algo.
— E o que você tem feito nesse tempo?
— Pois bem, fizemos as colheitas. Eu vou todos os dias e trabalho
com meu primo Bartolomeu que tem 18 anos: ele me diz o que é
preciso fazer, mas ele também não está com boa saúde.
— Bom, amanhã cedo você volta para casa e você lhe dirá que eu
vou subir para ver o que é preciso fazer.
A situação era grave. Marcelino não trepidou. Levou quase toda
a família para L’Hermitage. Duas filhas foram recebidas na casa
das Irmãs Maristas de Belley. Quanto aos que foram recebidos em
L’Hermitage, tinham a saúde muito comprometida. João Pedro
morreu em primeiro lugar. Foi enterrado no dia 18 de novembro de
1833, no primeiro cemitério que recebeu os 14 primeiros corpos, e
que se encontrava abaixo do atual.
Um dos trabalhos feitos no outono foi o de cavar no flanco da
colina outro cemitério bem pequeno, que foi fechado com um murinho, e o primeiro que ali foi enterrado foi João Luiz, 4 anos, filho de
João Pedro. A filha deste, Maria, foi ali enterrada no dia 2 de agosto
de 1834. Bartolomeu, de 19 anos, um mês depois. Havia podido
pedir para ser noviço e conseguiu fazer os votos antes de morrer.
Enfim, três anos mais tarde, o pequeno Marcelino, 5 anos, morria
no dia 8 de dezembro.
Das duas meninas que foram recebidas pelas Irmãs Maristas de
Belley, Ana Maria se tornou Irmã, mas morreu dois anos mais tarde.
Ana voltou para casa onde sua mãe estava sozinha. Casou-se e teve
uma família numerosa.
Assim Marcelino, sempre atento aos chamados do Senhor, não
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hesitou em dizer por atos que o desapego da família, exigência da
vida religiosa, deve ceder às exigências simples e evidentes do amor.
Diante de mortes tão numerosas, pensa-se naturalmente em tuberculose de que os Irmãos também eram facilmente vítimas. O
cólera havia sido relativamente benigno em Lyon, onde a Virgem de
Fourvière mostrava claramente sua proteção sobre todas as cidades
do Ródano e de Loire que traziam milhares de peregrinos que a vinham implorar em seu santuário.
Durante o mesmo ano de 1833, o Pe. Colin apresentava ao Santo
Padre seu projeto de uma sociedade com quatro ramos: padres; Irmãos docentes ou trabalhadores manuais; Irmãs que seriam responsáveis de internatos para a educação das moças, como também casas
de refúgio para moças penitentes; e, por fim, uma ordem terceira.
O Pe. Champagnat recolhera em favor de seus Irmãos testemunhos laudativos do Arcebispo de Lyon e do Bispo de Grenoble.
Quem examinou o dossiê foi o Cardeal Castracane. Nota que o
assunto já está bem encaminhado, mas esse plano lhe parece monstruoso, especialmente a ordem terceira que pode receber leigos, mas
também eclesiásticos.
O Pe. Colin, rindo, explica um pouco em latim e um pouco em
francês:
— Nos fim dos tempos, será como no começo da Igreja: “Cor
unum et anima una”11.
— Então, o mundo inteiro será Marista?
— Sim, Eminência, e queremos o Papa como nosso chefe.
Com efeito, o Pe. Colin voltou de Roma muito contente com a
recepção que havia tido, mas não tendo ainda nada recebido e en11 “Todos tinham um só coração e um só espírito” At 4,32.
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tendendo que era necessário ir mais devagar e pedir primeiro o reconhecimento do ramo dos Padres.
No começo do ano de 1833, nove futuros Padres Maristas haviam feito o voto de trabalhar com todas as forças para o sucesso da
Sociedade de Maria. O Pe. Champagnat não faz parte desse grupo,
e mesmo apesar de o ramo dos Irmãos ser suficiente para ocupá-lo
de sobra, está decidido a tudo empreender para o sucesso do ramo
dos Padres, do qual quer ser membro.
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O ano de 1833 é também o ano da Lei Guizot. Guizot é protestante, mas absolutamente não sectário. Evidentemente, sua lei, que
será muito eficaz para o desenvolvimento das
escolas normais, não favorece as congregações não reconhecidas, cujos membros são
simplesmente comparados aos outros professores. Entre 1833 e 1835, a vigilância exercida sobre o professor é em nível local: um
comitê presidido pelo prefeito, tendo como
membros o pároco e alguns notáveis, dá seu
parecer sobre a nomeação do professor.
A partir de 1835, haverá um corpo de inspetores primários que exercerão um controle pedagógico. Por um lado, doravante não
será mais possível às prefeituras alegar falta
de dinheiro: devem encontrar um mínimo
de duzentos francos por ano, para constituir
parcialmente o salário de um professor e devem encontrar um local. Haverá, então, um
número considerável de municipalidades que
se dirigirão aos Irmãos para não incorrer no
perigo de ter um professor socialista ou anarquista. Por causa da necessidade enorme, as
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academias não irão, no início, fazer muita questão de diplomas, mas
sua exigência pode aparecer logo e, por outro lado, o problema do
serviço militar permanece intacto.
Há, ainda, um sinal do Senhor que é preciso enfrentar. Então,
é preciso pensar em atualizações longas e curtas. Alguns Irmãos
voltam para fazer uma permanência em L’Hermitage ou na Grange-Payre para preparar um diploma nada fácil de obter para pessoas de
idade, que, quinze anos antes, não precisavam senão de uma bagagem intelectual mínima: saber ler, escrever, contar. Para um conjunto de outros já diplomados, haverá cursos de férias que o inspetor
Dupuis admirou muito.
Ele observa: “tendo o Pe. Champagnat notado que as municipalidades desta região estavam completamente desprovidas de meios de
instrução primária, volveu seus olhos para essa necessidade da sociedade e... formou, com seu dinheiro e cuidados, professores para
os meninos; sua escola normal se desenvolveu e inspirou confiança:
deu um uniforme a seus alunos-professores e veio com eles construir uma casa em Saint-Martin-Coailleux, e ali se ocupa na formação de novos indivíduos. Durante quinze dias de férias, reúne os
professores, forma-os em um curso normal, e leva-os a melhorias
sucessivas. O Inspetor (fala dele mesmo na terceira pessoa) viu-os
duas vezes durante este exercício, leu seus estatutos e nada encontrou neles que não fosse digno de louvor. Nas escolas que dirigem,
há em toda parte uma ordem tão perfeita quanto a que existe nas
escolas dos Irmãos das Escolas Cristãs”.
O conselho departamental, em 1833, está sempre a favor dos Irmãos das Escolas Cristãs e muito discreto em relação aos Irmãos
Maristas: “Parece que ainda não estão autorizados pelo governo,
mas, segundo o relatório do subprefeito, o conselho deve esperar o
resultado da instrução já anunciada”.
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O Sr. Ginot, de Soulage, que é membro deste conselho, explica ao
Pe. Champagnat que há simpatia pelos Irmãos, mas que os conselheiros não ousam ainda afirmá-la claramente. “Por outro lado, acrescenta, acho que o mesmo acontece no conselho geral. E parece-me
que o momento seria propício para fazer nova petição de reconhecimento legal que os colocaria em regra com a Lei Guizot. O novo
prefeito, o Sr. Barão de Sers, é um homem muito bom. Vá, pois,
vê-lo em Montbrisson. Lá, o senhor vai encontrar também pessoas
capazes de lhe dar boas orientações, como o Sr. Lachèze, deputado,
ou o Sr. Baude, que, além disso, pertence ao Conselho de Estado”.
No começo de janeiro, Marcelino vai, pois, a Montbrisson ver o
prefeito que o recebe muito amavelmente e o encaminha ao Sr. Baude, deputado de Roanne.
O Sr. Baude, como homem de decisão, encara logo o problema:
— Seus Irmãos não são muito numerosos em minha região, mas
os que vejo em Charlieu trabalham bem. Não hesite, pois, em fazer
seu pedido de reconhecimento legal porque, sem isso, tudo pode ser
difícil para o senhor num ano desses. Por enquanto, há tantas lacunas nas escolas que nenhuma pessoa sensata vai querer se mostrar
muito exigente, mas com o desenvolvimento das escolas normais, a
situação poderia mudar.
— E então de acordo com o seu parecer, o que é necessário fazer
a mais? Digo a mais, pois até agora nosso Arcebispo tentou inutilmente obter-nos esse favor. Tem-se a impressão de que tudo acaba
afundando em areia movediça, em algum lugar.
— É verdade. Não falta má vontade nas pessoas que se ocupam
dessas questões. Apenas se apresenta uma nova congregação, para
alguns se manifesta o medo do jesuíta. Mas, assim mesmo, insista.
— E com quem?
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— Eu vou surpreendê-lo, pois vocês, padres, têm preconceitos
legitimistas.
— Acho que posso lhe dizer que absolutamente não. Nossa regra
nos proíbe ler jornais. Eu de política nada entendo.
— Então, vou lhe dizer: escreva ao Rei. Não quero com isso afirmar
que Luiz Filipe seja tão religioso como Carlos X, que, segundo meu
ponto de vista, era um pouco demais, mas pelo menos tanto quanto
Luiz XVIII. Sua mulher, Maria Amélia, é tão piedosa quanto as mulheres de La Valla. Como Luiz Filipe é muito fiel e sua família é um
modelo de união, penso que é capaz de entender de questões referentes à boa educação e de interessar-se por elas. Diria mesmo que não
tem nada dos aspectos que se detestavam em seu pai. E é isso que me
irrita nas reações negativas do clero, menos o senhor, nisso concordo,
ele é julgado com base no pai. Pobre dele, pois isso faz com que os
da direita se ponham contra ele enquanto a esquerda está disposta
a eliminá-lo por não importa que meio. Felizmente, existe “baraka”,
como dizem nossos amigos argelinos, senão como escaparia a tanta
maldade? Sim, repito, escreva a Luiz Filipe e mande cantar para ele o
“Salvai Senhor”, pois precisa de suas orações.
No dia 20 de janeiro de 1834, Champagnat redige seu pedido. Explica ao Rei quanto sofreu para aprender a ler, por isso a decisão de
fundar um instituto para o ensino. Diz mesmo que resolveu chamar
os seus com o nome de Pequenos Irmãos de Maria, pensando que
o nome de Maria haveria de atrair vocações, o que, de fato, se deu.
Mostrava o desenvolvimento da Congregação e as necessidades das
municipalidades rurais.
Luiz Filipe submeteu o pedido ao Conselho Real, que aprovou
os Estatutos. Era uma primeira etapa. Mas, infelizmente, o ano de
1834 ia parar tudo, por causa de uma segunda grande insurreição em
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Lyon. Os operários da seda viam que seus salários literalmente se
dissolviam. Estavam ganhando três vezes menos do que no início
do século. Como em 1831, queriam “viver trabalhando ou morrer
combatendo”.
No seu diálogo com Champagnat, o Sr. Baude havia abordado a
questão social.
— Tenho algum conhecimento de sua casa de L’Hermitage por
meu amigo Valentin-Smith, que me explicou o que viu na ocasião
da visita do marquês, o senhor se lembra!...
— Sim. Bem que me lembro!
— Sem querer gabá-lo, eu lhe digo que é de homens como o senhor que precisamos em nossa sociedade atual. Penso que o senhor
sabe que eu fui prefeito de polícia em Paris, quando tudo estava em
efervescência. Ainda não acabaram de me atormentar por causa da
famosa história da depredação do Arcebispado: a direita, porque
parece que deixei agir os depredadores, e a esquerda, porque permiti
uma cerimônia religiosa que degenerou em provocação legitimista.
Mas, na Câmara, lhes respondi justamente citando as palavras de um
depredador que eu fiz prender: “Nada está bem, nada caminha, Senhor, então nós que não temos acesso nem à Câmara e nem ao Rei,
empregamos os meios que temos para fazer saber que queremos
que as coisas funcionem melhor”.
Sim, de novo fizemos a revolução favorecendo os burgueses, e
vocês, pelo contrário, trabalham tanto para os burgueses como para
o povo. Vocês oferecem a todos os benefícios da instrução. É já um
princípio de fraternidade e é em direção a uma verdadeira fraternidade que é preciso caminhar. Se não se melhoram as condições
sociais dos mais pobres, haverá de novo insurreições e far-se-á acreditar que é culpa dos prefeitos de polícia.
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Com efeito, a insurreição lionesa de abril de 1834 terminava como
uma verdadeira guerra civil com centenas de mortos, e uma das consequências bem inesperadas é que ia fornecer um pretexto ao governo para bloquear o pedido dos Irmãos Maristas.
Como é possível invocar um pretexto tão afastado de sua causa? E
isso se deu! Essa insurreição, como as que a haviam precedido, concentrava a atenção do governo sobre o problema das associações.
Os operários de 1831 haviam sido capazes de escamotear a lei que
proibia a associação de mais de vinte pessoas, formando uma multidão de pequenos grupos de dez, que a um sinal dado se reuniam
todos em um mesmo lugar, munidos com suas bandeiras negras,
formando um batalhão que desfilava da Croix-Rousse até Bellecour,
enchendo de pavor os patrões que negavam pagar o salário mínimo.
Depois da insurreição de 1834, o governo vai, então, se declarar
que está empenhado na procura de melhores leis para as associações.
Provisoriamente, irá se negar a examinar o caso de toda nova associação. Nenhuma exceção, mesmo para uma associação de natureza
religiosa. Os Irmãos Maristas irão, então, ver todos os seus esforços
chocar-se contra essa decisão: “O governo se sente obrigado a adiar
o reconhecimento legal dos Irmãos Maristas para respeitar uma lei
sobre as associações que poderia se aplicar às corporações religiosas”.
Mas, ao menos, a amizade do Sr. Baude será um reconforto humano nas horas desanimadoras que Marcelino deve ainda viver.
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Como reatar relações mais humanas com a
autoridade diocesana?
Em um dia em que se encontra em Lyon,
Marcelino vai ao Arcebispado, situado pertinho da catedral.
O Arcebispo está em um corredor.

— Oh! Pe. Champagnat, como me sinto feliz em vê-lo! Que bom! Está na hora do almoço e eu o convido.
E eis o Arcebispo entusiasmado, que se põe
a felicitar o Pe. Champagnat.
— Mas por quê, Excelência!? Eu acho que
nada fiz de extraordinário! Os negócios caminham, mas lentamente, e estou preocupado com quatro Irmãos que foram sorteados
para o serviço militar.
— Sim, pois então é a respeito disso que eu
desejo felicitá-lo. Há dois anos lhe tínhamos
proposto uma espécie de fusão com Saint-Viateur. Você emitiu objeções, fazendo-me
saber pelo Pe. Cholleton: “Que se o Arcebispo manda, eu obedeço, mas temo as consequências”. Deus me mandou seu Espírito
para que eu me abstivesse de mandar. Como
165

LivroChampagnat 3.indb 165

29/08/16 17:38

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat III

fiz bem! Como eu hoje me morderia os dedos se assim tivesse prejudicado a Sociedade de Maria e, de modo particular, os Pequenos
Irmãos de Maria! Mas como era possível que eu estivesse tão cego,
para fazer tal proposta?
Eu não lhe direi que o senhor fez muito bem de não obedecer,
porque, de fato, não desobedeceu. Manifestou apenas muito juízo.
— Oh! Eu, simplesmente...
— Sim! Sim! Muito juízo!... Quando um dia alguém pretender saber mais que você com relação à formação a ser dada aos Irmãos,
recorra a mim que eu saberei barrar o caminho aos intrigantes.
— Vossa Grandeza demonstra muita bondade ao me dirigir tais
louvores, mas agora eu preciso relançar a máquina administrativa
em favor da aprovação legal do Instituto.
— Tomou qualquer nova iniciativa?
— Pois bem! No ano passado, escrevi ao Rei e tive um primeiro
resultado: o reconhecimento de nossos estatutos.
— Muito bem! Muito bem! Então você já conseguiu mais do que
nós. Eu lhe direi que mesmo que eu tenha sido legitimista, começo
a simpatizar muito com Luiz Filipe. O coitado já escapou a cinco ou
seis atentados e, no conjunto, sua política não é tão ruim!
— Mas, de acordo com o que pensa, o que é preciso que façamos
agora para obter que nos assine uma lei?
— Chegamos a maio. Escreva à Rainha. É pessoa muito piedosa.
Você pode lhe pedir esse favor em honra de Maria, para quem ela
rezará muito durante esse mês. Ela é napolitana e os napolitanos
faziam o mês de Maria muito antes de nós, nos tempos de São Filipe
Neri. Creio que terá prazer em atendê-lo. Desde que não teve medo
de recorrer ao Rei, continue na mesma linha. E se o resultado não
chega, eu lhe diria: Vá, em pessoa, a Paris e obtenha o que seu Ar166
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cebispo não conseguiu. Em Paris, sabiam demais que o Arcebispo
de Lyon torcia pelos Bourbons enquanto você que é apolítico, você
terá mais possibilidade de ser atendido.
— Obrigado por esses conselhos, mas quero lhe comunicar ainda
uma solução na qual estou pensando para a questão do serviço militar. Creio saber que ela agrada ao Bispo de Belley.
Trata-se dos Irmãos da Doutrina Cristã de Valença, cujo centro
principal se encontra em Saint-Paul-Trois-Châteaux, com um tal Pe.
Mazelier, como Superior. Têm poucas pessoas, mas obtiveram uma
lei, com todas as vantagens que sabemos... Penso entrar em contato
com o Pe. Mazelier, que Dom Devie conhece, e lhe pedirei inscrever
em sua congregação os meus quatro Irmãos que foram sorteados,
e que poderão ensinar em suas escolas enquanto for necessário. É
um tanto ridículo ter que agir desse modo, mas me parece ser boa
essa solução.
— Sem dúvida! E agora não arrisca que lhe proponham o Pe. Mazelier como superior pois, pelo pouco que sei, ele é superior contra
seu gosto. Foi um tio dele, o Pe. Fière, que lhe pediu esse serviço.
No dia em que encontrar alguém que o possa substituir em Saint-Paul, sentir-se-á feliz. E, em todo o caso, se os Irmãos Maristas
conseguirem fazer os Irmãos de Saint-Paul voltar à tona, que Cristo
e sua Mãe sejam benditos. Vocês se prestarão serviço mútuo.
— Se Vossa Grandeza permitir, vou acrescentar um pequeno pedido para assegurar minha consciência: a lei Guizot vai provocar
um aumento considerável de escolas e, portanto, do número dos
professores. Com efeito, já se fala menos das escolas mútuas, nas
quais com um só professor pode-se ensinar uma multidão de alunos.
Em todas as cidades onde não havia escolas, vai haver uma, duas ou
três. Essa situação pode nos mandar candidatos muito mais motiva-
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dos pela questão social do que por um motivo religioso. Recebemos
muitos candidatos e me recriminam por eu estar recebendo “cochos
e caolhos”, como se fosse possível descobrir no primeiro contato
quem será bom religioso ou quem vai ser tíbio. É sempre a história
do Evangelho: “Quem diz não e depois faz a vontade do Pai, e o
que diz sim e depois nada faz!”
Olhe, Senhor Bispo, vou lhe dar uma ideia do que chamo de “cocho
ou de caolho”: “Vocês que não são da região, têm dificuldade em entender a linguagem de nosso Irmão Pacômio, que, no entanto, é bom
sapateiro e que reza como um anjo. Uma noite, eu o ouvia resmungar
no meu corredor, enquanto todos acabavam de se deitar. Saio e lhe
digo: ‘É hora do grande silêncio. O que é que você está fazendo ali e
o que está dizendo?’ Estava procurando algo que tinha caído no chão.
Escute a resposta dele que eu preciso lhe traduzir: ‘Este atrevido do
Irmão Lourenço vira, de repente, como um burro carregado de achas
de lenha, joga por terra meu cruzie e meu farão se apaga’”.
O Arcebispo ria gostosamente, e o Pe. Champagnat lhe deu a tradução: “Os Irmãos saíam da oração da noite, cada qual com seu
lampião, que em patuá se chama ‘cruzie’, e se dirigiam para seus
quartos ou dormitórios. E eis que este sem-vergonha de Irmão Lourenço, um excelente Irmão, pensa ter esquecido alguma coisa. Vira-se bruscamente, sem pensar em quem o segue. Não é burro, nem
carregado de achas de madeira, mas o senhor vê que meu Irmão
Pacômio tem o senso da metáfora evocadora. Essa meia volta brusca de um Irmão que não carrega lenha, mas um manto um pouco
mais amplo, derruba o lampião, que ele chamava de ‘cruzie’ na sua
língua, e sua luz se vai”.
Então, o senhor entende: de acordo com alguns, eu não deveria
ter em minha comunidade Irmãos como esse, porque se exprime
em jargão.
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— Antes, deliciosamente. Agora que ouvi sua tradução, aprecio
a vivacidade deste dialeto de um de meus diocesanos e penso em
meu longínquo antecessor, Santo Irineu, que era capaz de esquecer
o grego para pregar no dialeto gaulês de seu tempo.
— Acrescento, Excelência, eu conheci esse jovem quando eu
era pároco em La Valla. Ele era sapateiro. Quando descemos para
L’Hermitage, eu o tomei como empregado porque não tínhamos
ninguém capaz de consertar os sapatos dos Irmãos. E Deus sabe
como com tantas viagens nós gastamos sapatos! Evidentemente, eu
lhe pagava o salário, até o dia em que me disse: “Não quero mais
salário. Aqui está tudo o que eu ganhei. Isso servirá para pagar o
meu Noviciado, se o senhor me aceitar, pois desejo ser Irmão”. Eu
o aceitei porque, realmente, é uma bela alma. Tinha 37 anos. Era, de
fato, tarde para corrigir o seu jargão. Mas, não é “tapado”, não. Ele
se diverte falando em jargão porque isso faz rir os jovens...
— E também os Bispos.
— De vez em quando, finjo lhe dirigir repreensões para que evite,
pelo menos, as palavras grosseiras. Não se esforça muito para se
corrigir nesse ponto, mas repito-o, tem grande fé e uma intensa vida
de oração que eu desejaria que tivessem muitos outros que usam
uma linguagem impecável.
— Sim, você tem razão. A vida religiosa não é reservada aos intelectuais. Continue a propô-la a todas as pessoas de boa vontade.
— Obrigado, Excelência, por sua compreensão. Em todo caso, o
afluxo atual me obriga a outras construções. Quando o senhor veio,
acho que se lembra que a parte da esquerda era menos alta que a da
direita. Será preciso levantar essa parte e, depois, fechar a construção em U, por uma capela, porque a capela atual é pequena demais.
— Sim, isso vai provocar despesas quase tão grandes quanto as
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de 1824. Não sei o que poderemos fazer para ajudá-lo. Em todo
caso, respondo sim. Eu diria mesmo: vá depressa, pois admiro sua
vontade de se tornar Padre Marista. Quando tiver feito os votos,
tenho receio de que, em vez de lhe dizerem amavelmente: “Você
constrói demais”, não lhe digam secamente: “Pare de construir. É
uma ordem”. Então o que estiver feito, estará feito. Não o obrigarão a demolir.
— A palavra de meu Arcebispo é, para mim, sinal da vontade de
Deus.
*
*

*

Marcelino sobe para Fourvière, dando grandes passos, para ir
agradecer a Maria esse encontro tão agradável. “Boa Mãe, a senhora
me deixou atravessar um triste pedaço de deserto, mas eis que estou
novamente num oásis. Procure para mim as palavras que devo usar
para me dirigir à Rainha e, se possível, mande-me o Pe. Mazelier,
porque, por ora, não tenho tempo para ir até Saint-Paul”.
Sem perder tempo, escreve uma carta que terá tempo de submeter
ao Pe. Gardette ou ao Pe. Barou para a correção:
“Grande Rainha,
Esta carta visa pedir à Vossa Majestade de apressar Sua Majestade
Luiz Filipe a sancionar por uma lei a autorização que seu Conselho
resolveu dar à Sociedade dos Irmãos Maristas pela aprovação de
seus estatutos.
Quatro de nossos Irmãos foram sorteados pela seleção de 1838 e
não temos outros meios para segurá-los.
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Vossa grande devoção a Maria, a real devoção de vossos ancestrais
à Mãe de Deus, neste mês consagrado a honrá-la, tudo isso me enche de grande confiança. Todos os Irmãozinhos de Maria se unem
a mim pela oração, durante este mês para o bom resultado desta
petição, e para a prosperidade de vossa casa [...].”
E, como a Luiz Filipe, recorda as dificuldades que teve para adquirir os conhecimentos de base, por falta de bons professores. E
acrescenta uma estatística: “Hoje, contamos 140 pessoas. Destes, 80
são professores [...].”
No decorrer do mesmo mês, o Pe. Mazelier veio a L’Hermitage
porque ele também deseja muito a união das duas famílias religiosas.
Na verdade, preferia se reunir aos Irmãos de Ploërmel que, naquele
tempo, se desenvolviam ainda mais rapidamente do que os Irmãos
Maristas, mas Ploërmel está no outro extremo da França e, seu fundador, o Pe. João Maria de La Mennais não tinha intenção de fundar
escolas tão afastadas de sua Bretanha natal. O Pe. Mazelier se deixou
convencer e aceitou de boa vontade as propostas de Champagnat.
— O Senhor tem a lei. Nós temos as pessoas. Nada mais é preciso
para ver nisso um sinal de Deus.
E o negócio se concluiu. As modalidades de realização serão estudadas, pouco a pouco, e um dia se fará a união completa, provocando outra união semelhante com outra congregação de Ardèches: a
dos Irmãos de Viviers.
De novo o vento sopra a favor. Será preciso armar a grande vela
da popa.
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Começam-se as construções que se tornaram indispensáveis. Novamente irmãos, noviços e postulantes se tornam escavadores do
terreno, serventes de pedreiro, manobristas
de carrinhos de mão e extratores de areia.
Marcelino anima toda essa colmeia e ele mesmo trabalha com os pedreiros. Alguns dos
Irmãos têm também experiência e habilidade.
O canteiro progride muito depressa a tal
ponto que a nova capela se encontra, um ano
depois, senão verdadeiramente acabada, em
um estado que permite ver como possível
sua bênção pelo Pe. Pompallier, nomeado Vigário Apostólico, e que já estava pronto para
ir para a Oceania. As construções e os arranjos seriam terminados no decorrer de 1837.
Não se sabe até que ponto o Pe. Champagnat investiu-se de arquiteto. Ele havia
adquirido ao longo dos trabalhos muita experiência. Com efeito, é nesse mesmo tempo
que outro Padre Marista, antigo capelão em
L’Hermitage, lhe escreve dizendo que contava com seus conselhos no caso de uma
construção que os Padres queriam fazer em
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Lyon: “Será preciso que o senhor nos faça o favor de vir o mais
cedo possível, para ver e examinar que plano poderíamos seguir nas
diversas modificações que temos que fazer”.
Em todo caso, essa capela12 era algo muito ousado, com seus vinte
metros de comprimento, dez de largura e onze de altura. O coro tinha
forma de semicírculo, com doze colunas coríntias, entre as quais medalhões evocavam os títulos das ladainhas de Nossa Senhora. Atrás
e em cima do altar, reinava um grande quadro lembrando a Assunção de Maria. Acima dele, havia um crucifixo pintado em afresco,
com dois anjos em atitude de adoração. Nesse mesmo nível e de cada
lado, havia uma imagem de Nossa Senhora e uma de São José, ambas
em madeira dourada. A de Maria tinha um coração metálico que era
aberto todos os anos, para receber a lista das colocações dos Irmãos
que Marcelino assim recomendava à Boa Mãe. Embaixo, estavam as
imagens de São Luiz de Gonzaga e São Francisco Xavier.
A nave estava ornamentada com 15 colunas jônicas, para se harmonizarem com o altar e o tabernáculo. Segundo a tradição, esse foi
oferecido por uma senhora anônima, que o havia comprado em um
leilão no qual começou a ser vendido o mobiliário tirado das igrejas.
Teria pertencido à Catedral de São Maurício, em Vienne.13 Para permanecer no estilo mais clássico, as colunas coríntias do tabernáculo
se sobrepunham às coluninhas jônicas do altar que Marcelino estava
encomendando a um marceneiro de Saint-Chamond.
Entre as colunas das naves, 14 quadros representavam as 14 estações da Via-Sacra, que se fazia em comunidade, todas as sextas-feiras, e que alguns Irmãos faziam muito mais frequentemente.
12 Uma restauração ou, para melhor dizer, uma reconstrução foi necessária 40 anos depois,
com um plano completamente diferente, para encurtar em um sentido, encompridar no
outro, elevar mais a abóbada, etc. E, depois disso, houve duas outras vezes modificações
importantes. A última em 1989.
13 N do T — Cidade da França.
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O teto da capela era em gesso e tinha forma de abóbada. Acima
do altar, planava a pomba, símbolo do Espírito Santo, branca, com
um fundo azul e cercado por uma auréola.
No meio da nave, estava suspenso um grande lustre e no fundo,
um menor. Naquele tempo em que a mentalidade conventual era
estrita, era preciso separar os religiosos dos estranhos por uma balaustrada no terceiro terço da capela. Nessa parte estavam também
dois confessionários, ao uso das pessoas que vinham se confessar
com algum dos padres de L’Hermitage. Não é preciso dizer que
essa capela e a junção que era preciso fazer para uni-la ao resto do
estabelecimento provocaram uma grande preocupação financeira.
Por outro lado, era imprescindível continuar as visitas às escolas, e
também encontrar tempo para ir visitar o Pe. Mazelier, para ver os
locais nos quais iam se mover os Irmãos que deveriam servir o exército. Marcelino aproveitou de uma visita à Côte-Saint-André para
convidar o Pe. Douillet a acompanhá-lo nessa tomada de contato.
— Ah! Pe. Mazelier, como é que o senhor conseguiu ter a autorização legal?
— Não fui exatamente eu, mas meu tio, o Pe. Fière, que a conseguiu. Era um personagem importante. Mas diga-se também que se
tratava de um tempo oportuno. Um momento que não tornou a se
apresentar até agora.
— De qualquer modo, nossa infelicidade teve lados bons, pois
os acontecimentos levaram a nos conhecermos, o que, para mim, é
uma graça.
— Para mim, bem mais ainda.
— Mas, apesar das vantagens de nossa união, vou tentar de novo
junto aos Ministérios obter essa autorização, pois Deus sempre quer
que façamos uma parte do percurso e, mediante esse esforço, nos
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retira da água e faz chegar nossa barca até a margem. Desta vez, eu
mesmo irei a Paris, seguindo o conselho de nosso Arcebispo e revirarei céus e terra, se preciso for.
Mas tenho também muitas satisfações. Um de meus antigos alunos de La Valla, o Pe. Matricon, virá para L’Hermitage como capelão e mesmo como futuro Padre Marista.
Tudo isso é a mão do Senhor. Como diz Tobias: “Se nós recebemos os bens que Deus nos manda, por que não receberíamos também os males que ele permite?”
— Mas, por enquanto, os bens são maiores do que os males?
— Sim, temos quase 50 postulantes. Como, apesar de todos os
nossos inimigos, não veríamos nisso a mão de Maria que vem nos
segurar?
— Também, com a licença de nosso Arcebispo, comecei novo
pedaço de construção. Na próxima visita que nos fizer, verá.
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O Pe. Colin, que havia ido a Roma em 1838
para pedir o reconhecimento da Sociedade
de Maria pela Santa Sé, estava à espera de um
resultado favorável que nunca vinha. Os dois
grupos de padres de L’Hermitage e de Belley
continuavam então submissos a seus Bispos,
e isso não permitia ter o dinamismo de uma
verdadeira congregação que, dependendo
mais diretamente do Papa, por intermédio de
seu Superior-Geral, pode rapidamente assumir opções mais vastas, e até mesmo internacionais, como logo acontecerá.
Mas eis que, no início de 1836, começa a
circular uma notícia: o ramo dos padres da
Sociedade de Maria seria reconhecido pela
Santa Sé, se esses religiosos aceitassem ser
encarregados de uma missão completamente
nova na Igreja Católica: a Polinésia, mundo
insular então, muito vagamente conhecido.
O Pe. Colin teria respondido afirmativamente em fevereiro. Um decreto pontifício (chamado “breve”, na linguagem oficial da Igreja) não tardaria a ser assinado, regulando essa
questão, permitindo aos aspirantes maristas
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escolher entre eles um Superior-Geral e pronunciarem seus votos
nessa nova Sociedade.
O Pe. Champagnat vinha a saber indiretamente essas informações? O certo é que não é informado disso pelo Pe. Colin a não ser
no mês de abril, mas sua reação é francamente entusiasta: enfim,
serei religioso e renunciarei totalmente à minha vontade para fazer
com segurança a de Deus, que me será manifestada por meio do
Superior. Apenas recebida a notícia, se dirige ao Pe. Colin para lhe
pedir que o deixe fazer seus votos de Padre Marista.
“Não lhe posso conceder esse favor, responde-lhe o Pe. Colin, Deus
me livre de me considerar como superior. É verdade que, em 1830, o
conjunto dos futuros Maristas me elegeu provisoriamente como coordenador dos dois grupos Maristas, mas, de qualquer modo, tratava-se apenas de um ato oficioso feito num tempo no qual não éramos
nada. Será preciso fazer uma eleição que, dessa vez, será plenamente
válida, visto que é a Santa Sé que nos convida a fazê-la.
Sejamos então pacientes e deixemos agir o Senhor. Entretanto,
no referente à união dos Irmãos com o Pe. Mazelier, embora eu
seja totalmente favorável, eu o encorajo com todo o meu coração
a fazer o possível para que o governo francês conceda aos Irmãos
Maristas uma lei que os proteja contra o serviço militar. Faça uma
nova petição e vá para Paris com Dom Pompallier, que vai voltar
de Roma no início de agosto. Poderia apresentar ao Rei uma nova
carta, explicando que seus Irmãos também vão fazer parte do grupo
de missionários que embarcarão logo que seja possível. Deixe um
pouco suas construções e tente a sorte. Depois, apresente-se em
Belley, antes de 20 de setembro”.
Eis um discernimento que libera Marcelino de outras eventuais
prioridades. Celebremos, pois, a festa da Assunção do modo mais
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solene possível com a presença do novo Bispo, e tomemos tempo
para, também, recolher testemunhos favoráveis a serem apresentados aos Ministros: por exemplo, o do Conselho do Distrito que
concluiu a reunião de 22 de julho, com essa observação: “Uma voz
unânime se levanta para louvar as escolas mantidas pelos Irmãos das
Escolas Cristãs e pelos Irmãos Maristas. A ordem, a disciplina da
escola e a conduta dos professores nada deixam a desejar”.
Em Montbrisson, o Barão Jean-Jacques Baude sente-se muito feliz
em acolher Marcelino: “Eis o que nos comunica o Conselho Distrital de Saint-Étienne. Vou lhe fazer uma cópia fiel que eu assinarei
‘conforme’. É melhor, no entanto, que eu não faça transcrever o que
está escrito depois, dado que isso poderia prejudicar a sua causa”.
Com efeito, o texto assim continuava: “por causa disso mesmo,
os outros professores primários, que têm poucos alunos e poucos
recursos, estão descontentes com sua sorte; não querem assumir
esse trabalho. É possível melhorar-lhes a situação sem prejudicar as
escolas que prosperam? É o problema a resolver e a respeito do qual
é chamada a atenção do Conselho Geral”.
Por outra parte, Marcelino não teve, evidentemente, a menor dificuldade para conseguir uma carta muito favorável da parte de Dom
de Pins. E no dia 24 de maio ele parte. A primeira estrada de ferro
francesa foi entregue aos viajantes há já dois anos, entre Saint-Etienne e Lyon, com uma estação em Saint-Chamond. E de Lyon a Paris,
será seguramente a diligência.
No dia 28 de agosto, escreve do Seminário das Missões Estrangeiras no qual está hospedado com Dom Pompallier e o Pe. Chanut:
“Após três dias e três noites de viagem, chegamos a Paris com boa
saúde e resolvidos a tudo tentar para que cada um de nós consiga o
que deseja”.
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Contava com o apoio do Ministro Pelet de la Lozère, que lhe parecia favorável ao projeto. Mas havia sido substituído.
Marcelino irá se apresentar ao chefe da divisão, o Sr. Delebecque,
que é um homem muito simpático. No dia 4 de setembro, põe entre
suas mãos todas as peças do dossiê de L’Hermitage. Mas no dia 5,
fica sabendo que o novo Ministro será Guizot. E pensou: “Um protestante não vai querer se interessar por uma Sociedade de Maria.
Chegamos atrasados!...”
O que se pode fazer enquanto esperamos para ver como irão evoluir os acontecimentos? Escrever um pequeno artigo para ser publicado no “Amigo da Religião” para fazer os leitores conhecer os
Pequenos Irmãos de Maria e seus dois noviciados: L’Hermitage e a
Côte-Saint-André, suas realizações: 30 escolas e um orfanato.
“Acrescente”, diz o Pe. Champagnat ao Pe. Chanut, que lhe serve de secretário: “esses Irmãos seguem o método simultâneo dos
Irmãos das Escolas Cristãs, sem abandonar o método mútuo, cuja
aplicação demonstrou as vantagens”.
Leve isso, por favor, à direção da revista e depois volte para Lyon
com Dom Pompallier. Eu também vou tomar logo a direção de
L’Hermitage, antes de me dirigir, como vocês, para o retiro de Belley
e para as eleições.
Esse retiro era um momento particularmente importante. Como
todos os retirantes, Marcelino deve ler os 24 pontos que indicam todos os detalhes a observar durante e depois do retiro de quatro dias.
2º: Proibição de falar das eleições durante o retiro, menos no tribunal da Penitência [...].
18º: Ao Superior eleito não será permitido fazer nenhuma objeção, etc.
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O Pe. Colin é eleito no dia 24 de setembro e, portanto, sem a menor resistência deve aceitar. O Pe. Humberto, mestre de cerimônias,
pede então ao Pe. Champagnat, por ser ele o mais antigo, de dirigir
a palavra ao eleito.
“Pois bem, Senhor Superior, diz rudemente o Pe. Champagnat,
acabamos de lhe dar um péssimo presente. Quando seus filhos passarem diante do Grande Juiz, o senhor se sentará na cadeira dos
acusados e se um só deles se perder, o senhor responderá por isso.”
O Pe. Colin, que até ali chorava depois de ter visto os votos caírem
sobre ele, então se dissolveu em um choro.
O Pe. Champagnat pensava, sem dúvida, nas palavras de Jesus:
“Não perdi nenhum dos que o Senhor me tinha confiado, menos
o filho da perdição”. Mas pensava com o sentido das responsabilidades que estava bem de acordo com o pensamento do tempo.
Pregava-se então, muitas vezes, sobre o inferno, o juízo. E o primeiro pensamento que vem quando se fala de Superior é: “Que
responsabilidade! Ali está quem tem que responder por si mesmo e
pelos outros”.
Mas o orador prometia também, em nome de todos os seus coirmãos, que se esforçariam pela oração e pela obediência a aliviar o
fardo que acabavam de pôr nas costas do eleito.
E, então, cada um dos participantes pronunciou a fórmula dos
votos “simples e perpétuos de castidade, obediência e pobreza”.
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Na saída da cerimônia, um dos participantes, o Pe. Terraillon, que havia deixado
L’Hermitage dez anos antes, aborda gentilmente Marcelino:
— É em mim que pensava na sua assustadora palavra ao Pe. Colin?
— O que quer dizer?

— Você disse: se um só for condenado por
sua falta, responderá por isso. Ora, você me
tinha dito muitas vezes: “Se entra na Sociedade, se fez os seus votos, eu respondo por sua
salvação; mas se for infiel à sua primeira vocação, tome cuidado”. Então, agora que eu fiz
meus votos, você responde pela minha salvação, não esqueça que você me fez a promessa.
— Oh! Eu não posso nada prometer sem
condição. Não é tudo fazer votos; o essencial
é observá-los. Se, pois, observa seus votos,
será salvo. Eu não me encarrego de sua salvação, a não ser com esta condição.
— O que isso quer dizer, agora?
— Isto quer dizer que o elegemos assistente do Pe. Colin. Parece-me que a obediência
poderia levá-lo a deixar sua paróquia de No184
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tre Dame, e juntar-se aqui mesmo com o Pe. Supeior.
— Pensarei nisso. Precisará também que você convença meu colega, pároco de Saint-Julien, a se tornar marista. Ele gosta de você.
Quando ia pregar em nossa casa, dizia a seus paroquianos: “Domingo, será o santo de L’Hermitage que vos falará”.
— Não diga besteiras. Mas é verdade: ele também havia feito a
Promessa de Fourvière. Eu me lembrei muitas vezes dele.
— Entretanto, se você deslocasse todos os párocos, uns após outros, nosso amigo arcebispo terminará por lhe reprovar.
— Oh! Não tem perigo. Ele ama muito a Sociedade de Maria.
— É verdade, sim. Parece que ele quer mesmo encarregá-lo da
sacristia de Fourvière.
— O que quer dizer você?
— Bem, ele vai pedir para você colocar aí um ou dois Irmãos neste lugar de peregrinação. No ano passado, com a segunda epidemia
de cólera, todos os paroquianos da diocese subiram, dia após dia, a
Fourvière como em 1832. E, é verdadeiramente é incrível ver a que
ponto a Virgem de Fourvière ouviu as preces. No entanto, agora,
Fourvière tornou-se um dos lugares de peregrinação marianos dos
mais frequentes. Há trabalho considerável a cumprir. E você receberá tal quantidade de vocações que parece normal de lhe pedir de
encaminhar um ou dois Irmãos ao santuário da Virgem Santa.
— Verei bem se o arcebispo me pede isso, mas você é testemunha
que, em 1816, eu tinha dito: ‘Precisamos de Irmãos ensinantes’, e
que você me tinha dito: ‘Eh! Bem, encarregue-se então’. Eu disse:
‘Irmãos ensinantes, não Irmãos sacristães, embora se trate da mais
célebre sacristia da França’.
— Você é sempre o mesmo cabeçudo. Mas eu reconheço que até
aqui você fez bem de ter agido assim.
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Depois do almoço, todos os retirantes, em coro, foram saudar
M. Devie.
O Padre Colin se dirigiu ao bispo em nome de seus confrades:
“Excelência,
Não é para nos subtrair da autoridade dos bispos que nós temos
querido fundar esta Sociedade de Maria, graças a 20 anos de esforços, mas para deixar ao chefe da Igreja Católica e Romana a possibilidade de agir, apelar mais diretamente a nós, como às outras congregações, para o que pode lhe parecer prioritário. As Igrejas locais
enxergam suas necessidades locais, mas o Papa pode ver melhor as
necessidades do mundo.
Nós, os mais velhos, nascemos na época em que Cook e La Pérouse tocavam as costas do Continente austral. Nós temos, agora, perto
de 50 anos, e estes povos não têm conhecido o Cristo senão pelas
Igrejas da Reforma. Quem lhes fará conhecer Maria?
Também, desde o fim deste ano, um de nós, sagrado bispo em junho último, quatro padres e três Pequenos Irmãos de Maria partirão
para a Oceania.
Eu fico aqui em Belley para bem manifestar a meu bispo que nós
queremos colaborar na medida de nossos meios.
Nós somos 20, dos quais quase a metade tem sido formado ao
redor de M. Champagnat e os outros aqui. O ramo dos Irmãos não
é ainda reconhecido, embora ele tenha já largamente ultrapassado
centena de membros. O ramo das Irmãs se desenvolve também. E
a Terceira Ordem, em Lyon, sobretudo, dá as maiores esperanças.
Que o Senhor continue a nos dar o crescimento!”
O grupo de novos Maristas tinha, em seguida, de se alegrar, cada
qual por si.
— Ah! Se eu pudesse partir para a Oceania, diz o Padre Champag186
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nat pedindo permissão ao Padre Colin, quanto eu seria feliz!
— Eh bem! Pois que eu sou vosso superior, bem contra meu agrado, estejam seguros, eu vos digo: Fique em L’Hermitage e preparai
bons missionários.
Os Padres da região de Saint-Etienne e Saint-Chamond eram bastante numerosos para tomar juntos uma viatura. O tempo estava
bom, mas os cavalos que não eram trocados muito seguido senão
para os trajetos regulares, começavam, no fim de três horas, a sentir
a fadiga.
Um dos Padres cochilava e resmungava:
— Péssima viatura, maus cavalos, mau cocheiro! Nós não chegaremos jamais.
— Maus curas, resmungará por sua vez o carroceiro que tinha o
ouvido fino.....
E Champagnat inclinou-se para Terraillon:
— Você vê! Eu lhe dizia. É para você que o carroceiro se dirigiu.
— Como: a mim? Não sou eu o dorminhoco resmungador, que
teria feito melhor ficar quieto.
— Sim, mas você, aqui, é o único cura. Nós, nós somos Padres.
— Etiam Padres Reverendissimi (1), acrescentou o Pe. Bourdin, lembrando-se de sua estada em Roma.
Cada um segurava seu riso para não arriscar de irritar o carroceiro
intrigado por esta língua estranha.
Alguns dias mais tarde, M. Rouchon comunicava ao Padre Champagnat que ele acabava de receber uma carta do Pe. Fontbonne informando ter partido aos Estados Unidos no mês de janeiro anterior. Ele queria bem aos Irmãos, mas seria essencial que eles soubessem o inglês.
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“Só o amor de Deus, acrescentava ele, poderá, sem dúvida, decidi-los a aprender este jargão bárbaro, e deveria-se assegurar para
sempre o catolicismo na América.” M. Roux, um padre originário
de Valbenoîte, partiu para a Louisiana cinco anos mais tarde; teria
mesmo decidido a se fazer Marista, se lhe enviasse três bons Irmãos.
Felizmente, a carta não é diretamente endereçada ao Pe. Champagnat. Foi melhor esquecê-la provisoriamente, porque os pedidos
somente na França eram já muito numerosos.
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Como nos outros anos, outubro de 1836
era o mês do retiro dos Irmãos, um retiro
que terminava no dia 10. As aulas recomeçavam sempre na festa de Todos os Santos.
No decorrer desse mês, o Pe. Chanel, que
pertencia ao primeiro grupo de missionários
da Oceania, fez uma visita a L’Hermitage
que ele ainda não conhecia. Esse padre muito santo soube dirigir à comunidade algumas
palavras brotadas do coração. Evidentemente, não se podia então adivinhar que seria o
primeiro mártir e o primeiro santo marista
canonizado. Como seus companheiros, ele
estava simplesmente disposto a tudo.
No dia 15, os missionários fazem uma peregrinação a Fourvière. O Pe. Chanel põe na
imagem de Nossa Senhora um coração de
veludo com duas fitas: uma com os nomes
dos Padres e outra com o nome dos Irmãos.
E cada vez que alguém ia para a Oceania, os
nomes dos missionários eram acrescentados
nessas listas.
No tempo dos veleiros, é preciso contar com
o tempo de calmaria, e a nau “Delphine”, que
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deve levar os missionários, ficará parada durante semanas, no porto.
Dom Pompallier, os Padres Chanel, Bataillon, Bret, Servant e os
Irmãos Marie-Nizier, Michel e Joseph-Xavier estão, então, obrigados a esperar pacientemente durante dois meses no porto do Havre.
Quando o comandante decide partir, já é véspera de Natal.
Durante essa espera, podem, pelo menos, travar conhecimento
com outro grupo que partia na nave “La Joséphine”, em direção aos
Estados Unidos. Trata-se de Dom Blanc, que recrutou um grupo
de 25 missionários: Padres e Irmãs. Esse novo Bispo, natural de
Sury-le-Contal, da mesma turma do Pe. Champagnat, seguiu Dom
Dubourg em 1816 e, na morte desse, se tornou, por sua vez, Bispo
de Nova Orleans. Havia ido à França buscar auxiliares para as paróquias de sua diocese.
Durante essa longa espera, nossos missionários gozam da generosidade da viúva Dodard que põe seu hotel, gratuitamente, à disposição deles.
Houve um acordo para que as velas fossem desdobradas no mesmo dia e na mesma hora, ao canto do “Ave Maris Stella” (“Salve,
Estrela do mar”). Que pena! No dia 24 de dezembro, a visibilidade
é fraca, porque neva abundantemente e quando todas as amarras
parecem soltas, a “Delphine” fica imóvel. O grupo dos Maristas se
pergunta o que está acontecendo. Finalmente, o comandante percebe que a corda de travessia da baía não havia sido ainda desamarrada
e que ela se introduzira entre o casco do navio e o leme.
O capitão assegura que esse fato não terá nenhuma consequência,
mas logo se irá perceber que o navio sofre de uma avaria grave. Os
gonzos que suportam o leme foram todos partidos, menos um. Com
muita dificuldade, procura-se chegar às Canárias. O barco ancora na
baía de Santa Cruz de Tenerife para os consertos. E era preciso en-
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contrar soldadores capacitados para reparar os estragos causados.
Não foi fácil e apenas depois de 50 dias, foi possível retornar ao mar.
Durante a parada forçada, os missionários puderam encontrar abrigo em um albergue, ainda um pouco menos confortável do que o
navio. Todos ficaram doentes, e essa doença foi fatal para um deles,
o Pe. Bret que um pouco mais tarde irá falecer no mar.
Essa viagem começa, pois, nas piores condições. Claro, soube-se
dessas notícias em L’Hermitage somente muito mais tarde.
*
*

*

É por esse mesmo tempo que o Pe. Fontbonne escreve, desta vez
diretamente ao Pe. Champagnat, porque o Pe. Rouchon deve ter-lhe
dado certa esperança. A resposta não podia ser positiva, mas ao menos é tão educada quanto possível: “Não é possível nos defender dos
pedidos reiterados que nos vêm de todos os lados para conseguir Irmãos. Esperamos que a Divina Providência diminua as dificuldades e
facilite os meios de chegar até o senhor, quando os tempos e momentos que o Pai reservou a seu poder soberano tiverem chegado”.
Contudo, essa carta está cheia de notícias que interessam ao correspondente: “Contamos atualmente com 176 Irmãos e um bom número de noviços que nos parecem bem dedicados. Estamos sempre
consertando e construindo e, no entanto, sempre muito apertados.
Não damos nem paz e nem tréguas aos rochedos de L’Hermitage,
nós amanhamos a terra, plantamos vinhas e procuramos tornar férteis nossos terrenos.
Vocês não acreditam no estímulo que a missão da Polinésia despertou entre o povo. Invejava-se a sorte dos que haviam sido escolhidos
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para serem as primícias da Sociedade nessas ilhas. Nossos Irmãos se
despediam deles, na esperança de logo poderem se juntar a eles”.
O Pe. Champagnat fala a seguir da obra dos Padres, dos 22 que
fizeram os votos perpétuos e da eleição do Pe. Colin, como Superior-Geral. Por outra parte, não deixa de lembrar ao Pe. Fontbonne
que sempre o considera futuro Marista, lamentando apenas que ele
não tenha tido a possibilidade de participar da cerimônia inicial de
fundação desta sociedade.
Pelo fim do ano de 1837, L’Hermitage terá outras notícias dos
missionários. Foram mandadas de Valparaíso, no dia 14 de junho:
“La Delphine levou então seis meses para chegar até aqui, quando,
normalmente, esse trajeto se fazia em três ou quatro. Ventos contrários seguraram por muito tempo os passageiros no Cabo Horn”.
É o Pe. Servant quem escreve. Originário de Grézieu-le-Marché,
foi capelão de L’Hermitage durante três ou quatro anos. Missionário
cheio de fé, não se queixa das provações sofridas, mas, pelo contrário, louva o Senhor pelos benefícios recebidos. Em Valparaíso,
os missionários encontraram padres e religiosos que facilitaram as
compras necessárias à continuação da viagem. E Maria não é esquecida: “O que eu teria a dizer desta terna Mãe está acima de toda
expressão: só uma coisa que posso lhe assegurar é que o sábado era
um dia privilegiado: o vento quase sempre era favorável”.
Compreenda-se bem: vão ser necessários ainda alguns meses, antes de saber qual é a continuação dessa expedição: mudar de navio,
entrar em um navio americano “O Europa”; entrar por este Pacífico
que ocupa um terço da superfície da Terra; chegar às Ilhas Gambier,
que nada mais são que um lugar de passagem, pois já estão evangelizadas pelo Pe. Rouchouse e os missionários de Picpus; lançar a
âncora em Taiti, sem parar ali, pois os protestantes ali estão esta-
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belecidos; suportar uma terrível tempestade diante de Tonga, e lá
também os protestantes têm poder sobre o Rei. A partir de Taiti foi
preciso fretar uma escuna, a Raiatéa, levar o grupo até Wallis, onde
se estabelecerão no dia 1º de novembro o Padre Bataillon e o Irmão
Joseph-Xavier, e atingir, no dia 9, a Ilha de Futuna, onde ficam o Pe.
Chanel e o Irmão Marie-Nizier; Dom Pompallier, o Pe. Servant e o
Irmão Michel continuarão até o norte da Nova Zelândia, ali chegando no dia 10 de janeiro de 1838.
Todas essas notícias chegavam muito espaçadas, mas mantinham
nos corações esse zelo que o Pe. Champagnat sabia comunicar: “Irmãos, temos grandes ações de graças a dar a Deus pelo fato de Ele
nos escolher para levar a luz do Evangelho a esses infiéis: esse favor
será uma fonte de bênçãos para o Instituto. Se correspondermos aos
desígnios de Deus sobre nós, dar-nos-á ao mesmo tempo tudo quanto nos for necessário para cumprir essa tarefa difícil, isto é, o espírito
de sacrifício, as virtudes, a santidade que são os únicos meios eficazes,
para alcançar a salvação dos homens. Sim, não temo assegurar, é para
nós motivo de grande alegria e de consolação pensar que um dia teremos mártires no Instituto: Padres e Irmãos que serão sacrificados pelos povos que vão instruir, que darão o sangue por Jesus Cristo. Não
pensem que essa tarefa é apenas dos que partiram para lá. Cada um
de nós deve se considerar responsável pela conversão desses povos e
deve pedi-la a Deus, sem cessar, por suas orações”.
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A missão da Oceania levou o leitor um
pouco para longe no tempo. É preciso voltar
para situar o Pe. Champagnat num contexto que se tornará novo, na medida em que o
voto de obediência o obriga a levar mais em
consideração a autoridade de que depende.
Para ele é verdadeiramente um novo exercício, mas que não vai interferir no sentido que
tem da liberdade cristã.
Esse sentido ele já o manifestou mais de
uma vez. Manifestá-lo-á, ainda, recusando,
gentilmente, ao Arcebispo de dedicar um Irmão à sacristia de Fourvière.
 Pe. Champagnat, lhe diz o Pe. Barou,
—
seu amigo, eu não o compreendo. O Arcebispado os prefere a qualquer outra Congregação, quando quer lhes confiar a sacristia de
Fourvière e o senhor ousa negar! Todos os
que se interessam pelo assunto dizem que o
altar de Maria deve ser guardado e servido
pelos Irmãos de Maria; se você recusa Irmãos a Nossa Senhora, ela não o abençoará.
 Senhor Vigário-Geral, estou comovido
—
pelo interesse que o senhor nos manifesta e
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estou longe de ignorar as vantagens da oferta que nos fazem, mas
me parece que as razões que me são apresentadas não são bastante
convincentes para nos afastar do princípio ao qual nos mantivemos
fiéis até o presente, que é de nos dedicarmos ao ensino e de deixar
de lado tudo o que não tenha como objetivo o ensino. O senhor me
ameaça com Nossa Senhora. Espero que ela não se zangará conosco, pois é para lhe agradar e conservar sua obra como ela a inspirou
que recusamos ocupar-nos da sacristia de Fourvière.
Da mesma forma, Marcelino era intransigente quando um salário
foi fixado, seja com o prefeito, no caso das escolas públicas, ou com
o pároco, no caso de uma escola particular. O prefeito de Bourg-Argental se atreve a roer o salário de 1.200 francos que deve pelo
trabalho de três Irmãos: “Reduzir essa importância, escreve-lhe o Pe.
Champagnat, é, me parece, arrancar-lhes o salário do mais ingrato e
do mais sacrificado dos empregos de um cidadão, e, até mesmo, simplesmente a alimentação. Se a prefeitura não consegue arrumar 1.200
francos, e se ela repassar somente 1.000, haverá três Irmãos apenas
durante o inverno. No verão ficarão só dois”. Champagnat gosta da
verdade e da justiça.
Em L’Hermitage, tem que tratar com vizinhos pouco convenientes. Um deles parece pertencer ao grupo desses briguentos incuráveis que consagram a vida a incomodar os vizinhos.
“Se o senhor me acusar, como estou prevendo”, escreve-lhe Champagnat, “eu aproveitarei para me fazer pagar os dias de adiamento de
prestações que lhe fizemos; farei pagar o terreno que o senhor me
tirou, farei arrancar as árvores que plantou muito perto do limite ou
mesmo na nossa propriedade. Enfim, faremos estabelecer limites fixos. No que diz respeito à água que me pede, o senhor não tem direito
algum sobre ela.”
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Poderíamos dizer, como não deixou de fazer o “advogado do diabo”, durante o processo de beatificação, que esse modo de agir não
é muito evangélico e que Cristo nos disse de ceder ao mau (Mt 5,39).
Marcelino é bastante humilde para fazer 2.000 passos com quem
quer que ele faça mil (Mt 5,41), mas, no caso que nos ocupa, trata-se
de um problema comunitário e não pessoal. É chefe de empresa; é
responsável por 280 Irmãos. É preciso que siga as regras da justiça.
Quando o mesmo vizinho ou outro, também injustamente, decide
impedir os Irmãos de passar ao longo do Gier, pode deixar esse homem entregue a seu mau humor, virando-lhe as costas, criando ou
arrumando um caminho para desembocar na estrada para La Valla.
É o que se dá em 1837.
Esse temperamento de chefe, rigoroso quando necessário, mas
também muito capaz de adaptação, manifesta-se também noutro
ponto: o ajustamento de uma regra.
Há 20 anos que os Irmãos praticam uma regra que evoluiu, e foi
sendo modificada de acordo com as circunstâncias. As comunidades têm um exemplar escrito à mão. A cada ano, o Pe. Champagnat
introduz artigos novos ou modifica artigos que ele meditou e sobre
os quais consultou os principais Irmãos, um após o outro, para lhes
perguntar o que pensavam.
Agora que se trata de uma impressão de caráter mais definitivo,
reúne certo número de Irmãos de bom discernimento espiritual entre os mais antigos e, durante mais de seis meses, irá consagrar com
eles, cada dia, várias horas a esse serviço. Algumas vezes, antes da
decisão final, pede ainda tempo para refletir e rezar.
Ah! Não tem medo de entrar em detalhes. Por exemplo, para a
bebida, nos princípios de La Valla, só se tomava água. Com o tempo, há mais Irmãos idosos e, por outro lado, se cultiva a vinha em
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L’Hermitage. Pensa-se então em servir na mesa vinho com “dois
terços de água”.
Finalmente, sem dúvida, diante de observações feitas por gente
ajuizada, irá aceitar, na Regra de 1837, o princípio do vinho misturado com água, em proporções iguais. Mas para tomar essa decisão,
examina diante de Deus, durante várias semanas, se isso combina
com a vida pobre de um Irmão. É preciso, sem dúvida, ter o senso
da relatividade dos sinais aparentes de pobreza: naquele tempo, os
óculos, o guarda-chuva eram artigos de luxo.
Muitos detalhes dessa Regra podem parecer simples regulamento
e, ao mesmo tempo regulamento de escola como regulamento de
comunidade, mas essa parte um tanto ultrapassada manifesta, aqui e
ali, grande experiência de vida interior, por exemplo, no tocante ao
espírito de piedade:
“O tema da meditação será previsto desde a véspera, para a gente
se ocupar com ele, nos intervalos do sono, a fim de se preparar bem
e não tentar o Senhor”.
“Os Irmãos não se contentarão com essa meia hora de meditação,
mas procurarão continuá-la no decorrer das diversas ações do dia,
pela lembrança da presença de Deus e das orações jaculatórias”.
Essa Regra contém, além disso, a longa instrução de Santo Inácio
sobre a obediência, bem como algumas orações que, como a oração
“Ó Jesus, que viveis em Maria”, relembram essa união tão fortemente sublinhada de Jesus e Maria na vida e no ensino dos Irmãos.
Sim, a obediência é também isso: não apenas a submissão a um
superior, mas também a um texto normativo que dobra a vontade
de todos, para uni-la à de Jesus, inteiramente submisso ao Pai.
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Eis então este fundador e legislador que há
um ano se comprometeu em uma linha de
submissão voluntária ao Pe. Colin, superior.
Este, sem a menor dúvida, não tinha vontade de receber essa promoção, mas sente-se
obrigado a mandar sem fraqueza. Diante da
revolta de Lamennais, cujas ideias haviam
despertado tanto entusiasmo entre os jovens
padres, por ocasião dos anos precedentes,
não vai um dia dizer: “Se a Sociedade de Maria fosse mais numerosa, logo eu lançaria a
excomunhão sobre todas as suas obras”.
É preciso, pois, esperar por parte dele ordens bem precisas. Que problema existe entre Champagnat e Colin? Só Champagnat,
no grupo Marista, pensou na fundação de
Irmãos professores. Que haja necessidade de
Irmãos coadjutores, todos estão de acordo.
Existem em todas as congregações de padres. Mas, para Champagnat, o ensino é uma
prioridade e, por isso, todos os que podem
serão docentes. Entre os que não ensinam,
poderia ser fácil encontrar algum coadjutor
para os padres.
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A dificuldade surge justamente na escolha que Champagnat faz
para esse serviço. Se os padres não estão contentes com sua escolha,
serão levados a dizer: Champagnat se desembaraça dos incompetentes, e no-los manda. Daí, tensões que aparecem claramente na
correspondência de Colin no decurso do ano 1837:
“Deixar-nos o Irmão Luc, e lá onde foi nomeado, trocá-lo pelo
Irmão Félix.”
“Enviar-me de volta todos os Irmãos que foram para o retiro de
L’Hermitage ou substituí-los por melhores. Sobretudo, não me retirar o Irmão Timóteo.”
“Mande logo, à casa de Lyon, ao menos um Irmão. O Irmão Luc
não dá conta sozinho.”
“Preciso de um Irmão que tenha bom aspecto, uma boa mão para
a escrita, educado. Com medo de ter alguém ainda menos hábil, eu
peço Bellinas.”
“Que as casas dos padres sejam bem servidas e que, se necessário,
se fundem menos escolas.”
“Suas ideias a respeito de certos pontos me parecem muito fixas,
e duvido que nisso faça a vontade de Deus.”
“Evite tratar os negócios de modo brusco. Evite toda espécie de
brincadeira que eu considero opostas ao espírito religioso.”
Ordens como essas demonstram a existência de crise. Chegará
o dia em que todos os Irmãos estarão a serviço dos Padres. E que
serão formados no noviciado dos Padres. Mas esperando isso, estamos na fase dos desagrados e das suspeitas.
O Pe. Colin declara que não entende nada do ramo dos Irmãos
docentes e que ele não recebeu nenhuma inspiração sobre esse assunto. Mas tem suas ideias no que se refere à importância relativa
dos diversos trabalhos dos Irmãos. De acordo com ele, a França
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começa a ser largamente servida de escolas, quando, de fato, apenas
um quarto dos rapazes está escolarizada entre 6 e 12 anos e apenas
a sexta parte das meninas. Afirma: “Um Irmão a serviço dos padres
faz muito mais bem do que um Irmão ocupado na escola”.
Ora, mesmo para um religioso humilde e submisso a seu superior,
a verdade conserva seu direito, e o discernimento é uma virtude.
*
*

*

Chegamos à metade do ano de 1837. No mês de abril, o Pe.
Champagnat convoca os Irmãos para o retiro de outubro: “Como
me sinto feliz, meus queridos filhos em Jesus e Maria, em pensar
que, em alguns dias, terei o doce prazer de vos dizer, estreitando-vos
entre meus braços, com o salmista: ‘Quanto é bom e agradável para
irmãos morarem juntos’”.
Anuncia também que a casa da Grange-Payre permitirá acolher os
postulantes com menos de 15 anos.
Tudo vai bem, de tal modo que é preciso tornar maior a casa de
L’Hermitage e comprar um terreno vizinho. E isso então não pode
ser feito sem pedir a autorização do Pe. Colin.
O Pe. Colin, doravante responsável pelos ramos Maristas, não tem
vontade de se ver ameaçado por credores. “Ora, o Pe. Champagnat
lhe parece um homem perigosamente dinâmico que, sem cessar, faz
novas construções e, por isso, acumula dívidas. Acaba de duplicar
a casa de L’Hermitage e termina uma nova capela. Onde vai buscar
dinheiro para pagar tudo isso? E agora, nova aquisição? Não! desta
vez, vou sacudi-lo!...”
Escreve-lhe: “O ramo dos Irmãos ainda não tem bases fixas,
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sobre as quais se possa estabelecer uma resposta. Durante três
meses, você deve parar toda espécie de projetos, ocupar-se somente com bem formar seus Irmãos, colocar em ordem a Casa-mãe, os estabelecimentos e todos os seus negócios, de tal forma que se tivesse que morrer, nesses três meses, tudo deveria
estar em perfeita ordem”.
É verdade que, durante uma viagem recente a Semur-en-Brionnais,
o Pe. Champagnat teve uma indisposição bastante séria com cólicas
e vômitos. Era o começo da doença que o haveria de levar. Havia
falado disso com o Pe. Colin? É verdade que a ordem dada era pelo
menos abrupta. E a carta continuava: “é preciso que você se ocupe
muito menos dos afazeres exteriores do que dos afazeres de sua
comunidade: sua saúde sairá ganhando e também sua alma”.
Para um Santo que só pensa na vontade de Deus, as últimas
palavras são perturbadoras. Deste modo, doando-se sem medida, só estaria se entregando ao ativismo? Como saber? De
quem depende realmente? Do Pe. Colin, sem dúvida, mas também de seu Arcebispo, dado que os Irmãos ainda não foram
reconhecidos pela Santa Sé. E por isso são apenas Congregação
diocesana.
Ora, justamente Dom de Pins anuncia uma visita. Quer ver a
nova capela e exprimir o afeto que tem pelo Pe. Champagnat.
A visita começa por uma pequena cena de comédia. Evidentemente, o Pe. Champagnat tudo preparou para a recepção. Mas
tem a ideia de ir receber o Arcebispo na estrada de La Valla-Isieux, e o visitante se lembrou de sua primeira viagem em 1827
e resolveu deixar sua carruagem em La Martinière, isto é, no começo da subida e de fazer a caminhada, a pé, ao longo do Gier.
O Pe. Champagnat deve então voltar o mais rápido possível, mas
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chega em L’Hermitage quando o Arcebispo já está na capela, dirigindo uma exortação paternal aos Irmãos.
— Pe. Champagnat, venho vê-lo e você foge!... Não, não,
soube que saiu ao meu encontro. Todos os caminhos levam a...
L’Hermitage.
As desculpas eram realmente inúteis. Melhor era atacar os problemas sérios.
— Excelência, pede Marcelino, acabo de receber uma recusa da
parte de meu Superior a respeito da aquisição de um terreno. Isso
não é grave, mas prevejo outras dificuldades. Num momento ou
em outro, será necessário que eu peça minha demissão de Superior dos Irmãos, para estar perfeitamente dentro da obediência,
e a experiência que tive até agora não me permite pensar que os
Irmãos se sentirão à vontade, recebendo, por exemplo, outro Padre Marista como Superior.
Estimo todos os meus coirmãos, mas confesso-lhe que tenho medo do humor do Pe. Colin. Seu modo de mandar e de
mandar sem timidez. Isso é indiscutível, e a vontade de Deus
passa por ele. Estou convencido disso. Mas, meus Irmãos são
meus Irmãos! Por outro lado, minha saúde me faz compreender
que, sem muito tardar, eles deverão entrever minha ausência
definitiva. Entretanto, se Deus me der vida, gostaria que tudo
isso fosse feito nas melhores condições. Há uma solução que,
ao mesmo tempo, preserva a obediência a meu superior e a caridade para com meus Irmãos?
— Você expõe bem o problema e eu não gostaria de desviá-lo
da obediência, mas buscar nela mantê-lo e na caridade acima de
tudo. Acho que seu Superior poderia concordar com uma fórmula
do gênero seguinte: Você apresentaria sua demissão, relembrando
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que você recebeu delegação dos outros jovens padres de 1816, para
fundar Irmãos docentes como um ramo da Sociedade de Maria. É
isso que eu entendi por ocasião de nossa primeira conversa
—Exatamente!
—E você responderá que seu Instituto, tendo permanecido diocesano, você deixa a seu Bispo o cuidado de nomear seu eventual
substituto, o que espero nunca ter que fazer.
— Isso me dá segurança plena. Além do mais, o Pe. Colin já
tinha pensado numa solução desse gênero, e como não faz questão de se ocupar dos Irmãos docentes, creio que sua solução o
deixará à vontade.
Com efeito, no retiro, o Pe. Colin pediu ao Pe. Champagnat de
se colocar no nível de qualquer outro religioso, tendo feito voto
de obediência, e de dar por escrito sua demissão, o que deu o
seguinte resultado:
“Maria, minha terna Mãe
Ponho simplesmente e puramente entre as mãos do Superior-Geral, da Sociedade de Maria, o ramo da Sociedade de Maria
que me tinha sido confiado em 1816. Dignai-vos, ó Mãe de misericórdia, obter-me o perdão de todas as faltas das quais pude me
tornar culpado negligenciando... minhas obrigações para com
esta obra.
Por essa concessão que faço de bom grado, não quero de nenhum
modo prejudicar aos direitos que nosso ilustríssimo prelado poderia
ter sobre esta obra que ele ama e à qual ajudou, no tempo devido,
por sua generosidade.”
Para a redação definitiva do texto, Marcelino havia podido consultar seu Diretor espiritual e o Pe. Cholleton, bem como o Pe. Gardette, mas era um ato de sabedoria do qual Maria se tornaria juíza, o
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que era bem conforme à Sociedade de Maria. Em Belley, Marcelino
podia constatar que o Pe. Colin estabelecera um agradável costume
com os alunos. Esses vinham pedir suas autorizações a Nossa Senhora, cuja imagem estava em em destaque diante de seu quarto, e
ele lhes dizia sim ou não, em nome daquela que considerava como
superiora do Colégio.
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Quando Marcelino voltou para L’Hermitage,
houve perguntas porque alguns Irmãos haviam ouvido falar das consequências que derivariam dos votos emitidos pelo Fundador.
Que consequências, ninguém sabia ao certo,
mas o Pe. Champagnat, em pessoa, havia dito,
de modo claro, que doravante era totalmente
dependente do Pe. Colin.
Quando chegou, ninguém ousava fazer-lhe
perguntas pertinentes, mas sempre se podia
arriscar:
— Que novidades em Belley, padre?
— Coisas importantes.
— E que lhe dizem respeito?
— Que me dizem respeito. Adivinhem
um pouco.
Ninguém queria adivinhar. Os Irmãos se
sentiam pouco à vontade. O Pe. Champagnat
ficou sério.
— Ah! Vocês não querem adivinhar. Pois
bem, vou dizer assim mesmo.
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Um longo silêncio durante o qual o Padre fez circular os olhos
para ver se alguém queria se manifestar.
— Então vou dizer: o Pe. Champagnat deu sua demissão.
— Oh!
— Era preciso que a desse. Não se é religioso às meias.
O Irmão Estanislau, que conhecia bem todas as mímicas do Padre, achava que havia algo suspeito.
— E o Pe. Colin aceitou essa demissão?
— Sim, aceitou-a.
— Oh!
— Mas tornou a me nomear Superior dos Irmãozinhos de Maria.
— Ah! Bravo!
Todos começaram a aplaudir e a vida continuava com seus dias
bons e ruins.
O Pe. Fontbonne, que no dia 15 de agosto havia recebido a carta
que o Pe. Champagnat lhe enviara no dia 16 de maio, respondia-lhe
de Saint-Louis du Missouri, com um entusiasmo delirante, considerando, erradamente, que o envio de quatro Irmãos para os Estados
Unidos era quase caso resolvido.
Pelo contrário, o Pe. Vernet, Vigário-Geral e fundador dos Irmãos
da Instrução Cristã de Viviers, tinha críticas a respeito das fundações maristas, em Ardèches. Seria preciso renunciar a Boulieu e a
Paugres? “Um dos princípios de nossas Constituições, devia dizer
Marcelino Champagnat, é de nunca nos movermos, em tudo e por
toda parte, senão com a ajuda e a benévola proteção de nossos senhores Bispos, dos quais nos gloriaremos de sermos sempre os mais
submissos e dedicados servidores.”
De fato, o Bispo de Viviers ia pedir, contra seu Vigário-Geral, a
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manutenção das duas escolas. Esses contatos preparavam a fusão que
se faria sete anos após, entre os Irmãos da Escolas Cristãs de Viviers e
os Irmãos Maristas. Nesse mesmo ano, o Bispo de Viviers aceita também a abertura de uma terceira escola, em sua diocese, a de Voulte-sur-Rhône, onde o Sr. Génissieux, gerente da Companhia das Minas
de Loire, financiava essa fundação, como havia feito em Terrenoire.
*
*

*

Na região, o ano vem marcado pelo término da construção da
estrada de Saint-Chamond a La Valla. Como passa bem na frente
da igreja velha, é preciso que essa seja deslocada, mas Marcelino,
ausente da paróquia havia já 13 anos, evidentemente, nada tem a ver
com essa decisão. Ouve falar disso quando, visitando a escola, vai se
encontrar com o pároco, Etienne Bedoin, seu amigo, que irá se lançar na construção da nova igreja com todas as dificuldades financeiras dela decorrentes. Seu sobrinho relembrará mais tarde: “Meu tio
encontrava forças pensando nas dificuldades que o Pe. Champagnat
tinha superado e me dizia: ‘Quando estiver em dificuldade, vá diante
do Santíssimo Sacramento, faça como o Pe. Champagnat’”.
No decurso deste ano falecia o Irmão Doroteu, e o Pe. Champagnat ia fazer dessa morte o tema de uma circular. E, no entanto, se
tratava de um Irmão quase analfabeto, que talvez soubesse ler, mas
que era incapaz de assinar seu nome, que cuidava dos poucos animais da casa e havia morrido de tuberculose.
“Desde o dia 15 de agosto, diz o Pe. Champagnat, os vômitos
de sangue cessaram completamente. Nosso bom Irmão aproveitou
da melhora, a fim de se preparar melhor para a última hora. Que
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doçura! Que calma! Que alegria fez transparecer neste tempo, mas,
sobretudo, no último dia de sua vida. Foi no sábado, dia 2 de setembro. De manhãzinha tinha recebido os últimos sacramentos. Nunca
tinha parecido tão alegre, inteiramente ocupado com Deus, sua alma
esperava apenas as últimas orações da igreja para se lançar a voar.
Enquanto se reza a recomendação da alma, adormece tranquilamente no Senhor. Todos os que presenciaram essa morte o invejam.
Todos querem ficar perto dele.”
Maravilhosa resposta para os que achavam que o Pe. Champagnat
recebia “caolhos e cochos” e que ele deveria discernir melhor entre
os que recebia para a vida religiosa. O comportamento diante da
morte não é, por acaso, o melhor critério para julgar a autenticidade
de um chamado do Senhor?
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Marcelino sentia que sua saúde enfraquecia.
Se o Senhor lhe conservasse as forças, iria,
desde o começo de 1838, voltar a Paris para
fazer o cerco dos Ministérios e voltar munido
do reconhecimento legal do governo francês
para sua congregação, ou sua associação, pois
era preciso evitar os termos tabus.
Com vocações sempre mais numerosas, era
preciso contar fatalmente com um grande número de vítimas do sorteio para o serviço militar. Era impossível fazer inscrever um número muito grande nas escolas do Pe. Mazelier.
No dia 10 de janeiro, Marcelino está em Paris. Fez editar um Prospecto mais completo
que o de 1824, e o dossiê de todo o seu pedido já está em Paris. Falta obter uma carta de
introdução de Dom de Pins e de Dom Devie.
E depois: confiar na Providência!
Partida para Paris, no dia 15 de janeiro, às
9h da manhã. Chegada na capital, no dia 18.
Um diário é mantido permitindo ver os diversos contatos feitos com o mundo político
e religioso. Entretanto, há cartas frequentes
principalmente destinadas ao Irmão Francis-
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co, em L’Hermitage, que permitem seguir o que se passa. Faz um
frio terrível. O Seminário das Missões Estrangeiras, onde o Padre
está alojado, só tem algumas salas comuns que são aquecidas. “A
água que recebemos em nossos quartos gela dia e noite. Nós nos
esquentamos correndo da casa de um para a casa do outro. Não
paramos de circular, desde que chegamos aqui.” O diário mostra
bem que se trata de visitas incessantes ao Sr. Ardaillon, Deputado–
prefeito de Saint-Chamond; ao Pe. Jammes, Vigário-Geral; ao Sr.
Sauzet, Ministro; ao Pe. Desgenettes, pároco de Nossa Senhora das
Vitórias, e ao Sr. Salvandy, ministro da Instrução Pública. Para essa
última visita, Champagnat é acompanhado pelo Sr. Ardaillon, que
faz o possível, ao menos nesse começo.
O Pe. Champagnat quis também levar com ele, a Paris, o Irmão
Marie Jubin, que se iniciará ao ensino dos surdos e mudos. Dali, os
contatos com o senhor Barão de Gerando, membro do Conselho de
Estado, católico social de grande projeção.
Do dia 24 ao dia 31 de janeiro, pode-se contar uma boa dúzia de
visitas. O Pe. Champagnat seria um homem que se converteu à eficácia dos meios humanos? Sim e não. É sempre o homem do “Se
o senhor não construir a casa, em vão trabalham os pedreiros”. Estima, porém, que é preciso lançar mão de todos os meios humanos,
pois Deus quer precisar dos homens.
E a luta começa. O Sr. Salvandy é um homem bom, mas que sabe
que é constantemente vigiado por um Conselho Universitário que
se opõe às congregações. Também gostaria de não ter que dar sua
aprovação a esses novos “Pequenos Irmãos”. Vai então procurar
objeções aparentemente fundamentadas: vocês fazem concorrência aos Irmãos das Escolas Cristãs, quando aceitam salários mais
baixos. Com suas comunidades de dois, vocês não oferecem garantia moral.
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Marcelino contra-ataca, primeiro explicando ao Ministro que há
amplamente espaço para muitas congregações do mesmo gênero
e que ele tomou muitos meios para evitar perigos morais, sempre
possíveis.
Ao mesmo tempo, escreve a Dom de Pins e a Dom Devie para
lhes comunicar em que sentido devem escrever, para lhe darem
apoio perante o Ministro. Esquisitas as cartas que lhes manda, indicando todas as objeções a que devem responder. Os dois Bispos,
como alunos obedientes, redigem cada qual sua resposta a Salvandy
dizendo-lhe a mesma coisa, mas com palavras diferentes para que
não venha a pensar que houve combinação entre eles.
Assim, por exemplo, quanto à objeção relativa à concorrência com
os Irmãos das Escolas Cristãs, Dom Devie responde: “Esses não
podem responder à trigésima parte dos pedidos que lhe são feitos.
Conheço na minha diocese municipalidades cujo pedido foi feito há
oito anos, continuamente renovado e ainda não satisfeito”.
Dom de Pins dirá: “Sobre 6.000 municípios de minha diocese, os
Irmãos das Escolas Cristãs têm no máximo doze ou quinze escolas.”
No dia 16 de fevereiro, o Pe. Champagnat, munido com uma carta de recomendação do Sr. Jovin Deshayes, prefeito de Saint-Jean-Bonnefonds, irá encontrar o Sr. Baude, Conselheiro de Estado, já
bem favorável à causa e que, de fato, fará todo o possível. Mas o
dinâmico Champagnat começa a não mais saber se vale a pena ficar
tanto tempo em Paris. Pede o conselho do Baron Rendu. Como
Gérando, Rendu é liberal e católico fervoroso. É um dos grandes
organizadores da Universidade napoleônica, e, desde esses longínquos começos, nunca deixou de trabalhar na mesma direção, sempre depositando muita confiança na Igreja, de modo especial para o
ensino primário.
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Dá ao Pe. Champagnat alguns conselhos muito sensatos e também lhe diz: “É preciso ficar, pois o Conselho de Estado poderia
fazer-lhe objeções imprevistas. O senhor deve estar presente para
responder.”
E as visitas continuam: 9, entre 2 e 24 de fevereiro. Apenas recebe uma carta e, imediatamente, responde. E se implica uma visita,
esta é feita imediatamente. Mas assim mesmo, esse pisoteio é desesperador. Vamos então procurar uma ocupação conveniente, por
exemplo, seguir cursos da escola de surdos-mudos. Isso servirá,
pois estamos pensando em abrir uma escola de surdos-mudos em
Saint-Etienne.
Na metade de março, o Pe. Chanut volta para Lyon. O Pe. Champagnat espera. “O tempo apenas me parece longo, porque não estou
no meio de vocês. Sinto-me mais solitário no meio de Paris do que
em L’Hermitage. Posso assegurar-lhe que se Deus assim dispusesse,
eu me sentiria bem, vivendo na solidão.”
No dia 24 de março escreve ao Irmão Antônio, um dos primeiros
Irmãos, e sua carta é otimista: “O Sr. Lachèse, deputado por Loire,
disse ao Sr. Ginot, Prefeito de La Valla, que tem um comércio de
seda, em Paris, que ele apostava dez contra um que eu obteria a lei
de aprovação”. Pode também dizer que está gostando muito do Seminário das Missões Estrangeiras, e que em Paris há um excelente
núcleo de bons cristãos.
No dia 29 de março tem mesmo a impressão que tudo caminha
bem e que a lei está para ser assinada. Pensa voltar para a Páscoa.
Que pena! Nada caminha. No dia 17 de abril, o Sr. Salvandy torna ao assunto da concorrência com os Irmãos das Escolas Cristãs.
Descobre um novo meio: pedir o parecer dos Conselhos Gerais de
Loire e do Ródano e assim ganhar tempo.
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Para isso, é preciso ir aos lugares e falar com o pessoal de Montbrisson e Lyon. Marcelino retoma então a diligência, mas sua pressa
não o impede de dar alguns tostões aos pobres que circulam em
torno dos viajantes.
— Um tostão, senhor, por favor!
— Então vou lhe perguntar se sabe o catecismo: Quem é a Santíssima Virgem?
— É a Mãe de Jesus.
— Muito bem. Eis uma moedinha.
— E você, diga-me: quando Jesus ressuscitou?
(Silêncio).
— No dia da Páscoa. Você foi à missa, na Páscoa?
— Não posso ir à missa porque não tenho roupa de domingo.
— Você parece muito gentil. Eis um tostão. Você pedirá a alguém
que lhe ensine o catecismo. E quando eu voltar, daqui a 15 dias ou
menos, se você souber um pouco, eu te darei cinco moedinhas.
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Marcelino está em L’Hermitage para começar o mês de Maria e pedir que se façam
preces insistentes àquela que ele chama de
Recurso Habitual.
Antes de ir a Paris, havia dado o hábito religioso a 15 noviços; a 12 outros, em 13 de maio,
e haverá ainda 16, para o dia 15 de agosto.
Fez o que pôde junto aos Conselhos Gerais
e na tarde do dia 13 de maio, parte de novo
em direção à capital, em que chega no dia 17,
para recomeçar a luta.
Na diligência Lyon–Paris, não falta tempo para conhecer pessoas, durante três dias.
Na saída de Lyon, já é quase noite. Apenas
se troca uma saudação. Mas, no dia seguinte, desde a manhãzinha, Marcelino, sempre
atento à salvação das almas, logo notou que
seus companheiros e companheiras de viagem são pessoas de boa vontade e provavelmente bons cristãos. Ora, desde que inaugurou em La Valla o mês de Maria em 1817,
este costume já se desenvolveu bem nas paróquias da França ao redor de Lyon, graças
ao Pe. Querbes.
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Quando nota que todos estão mais ou menos acordados, propõe
que se comece o dia com a celebração do mês de Maria. Todos responderam favoravelmente: “Pois sim! Eu participo do mês de Maria
já faz muito tempo, em Saint-Nizier”. “Eu não sou de Lyon, mas
não creio que isso se faça em nossa paróquia, mas gostaria, padre,
que nos fizesse rezar a Nossa Senhora.”
Marcelino pega um livrinho que trouxe, faz uma leitura que comenta um pouco, e propõe uma dezena de terço. Ninguém parece
reticente. Só um não acordou.
— Agora, numa manhã tão resplendente, seria bom louvar o Senhor, com Maria. O que vocês acham de um alegre Magnificat?
— Sim, sim, Padre.
Como Marcelino canta bem, todos os acompanham, inclusive
quem ainda dormia, alegres por esse despertar musical. Um Ave Maris Stella será acrescentado.
Alguns caminhantes, maravilhados ao verem uma diligência tão
transbordante de alegria, aplaudem e desejam boa viagem.
— Amanhã, concluiu Marcelino, eu lhes ensinarei um canto francês: “O Anjo do Senhor, anunciou a Maria...”
E nos dias seguintes ainda será feito o mês de Maria. Nos intervalos do breviário, Marcelino conversa com os vizinhos e vizinhas
que têm muitas perguntas a respeito dos Maristas: Padres, Irmãos,
Irmãs, Ordem Terceira que começa a ser conhecida em Lyon, as
missões da Oceania, o trabalho dos Pequenos Irmãos de Maria, cujo
reconhecimento legal irá pedir em Paris. Um dos viajantes vem de
Montbrisson: “Ora, pois, eu estive lá anteontem para conversar com
o Prefeito, Sr. Jayr”.
— Um homem excelente!
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— Perfeitamente! Elaborou um relatório muito favorável que
apresentarei ao Ministro.
Sempre modesto, Marcelino não quis fazer publicidade diante de
todos desse relatório elogioso que podemos ler agora nos arquivos
do Departamento de Loire: “Os pequenos Irmãos de Maria parecem dirigidos de uma maneira tão conscienciosa quanto inteligente
[...]. Embora os pedidos sejam muito numerosos, para que a casa os
possa satisfazer, o Pe. Champagnat não se preocupou em aumentar
além das medidas o número de seus alunos-professores; suas escolhas são apuradas e não mandou para as prefeituras, senão elementos
cujo comportamento é satisfatório sob todos os pontos de vista e cuja
instrução corresponde ao ensino que lhes é confiado [...]. Os Irmãos
das Escolas Cristãs não precisam ter medo de concorrência”.
O prefeito acrescenta uma porção de outras observações muito
minuciosas, mas favoráveis e conclui: “Eu penso que se deve dar a
esta Congregação religiosa o reconhecimento legal que pede”.
O prefeito do Ródano, que tem apenas quatro escolas maristas no
seu departamento, é muito menos decidido, mas introduz uma ideia
que o Ministro poderia aproveitar para tentar satisfazer Champagnat sem criar muitos inimigos. Para não prejudicar nem os Irmãos
das Escolas Cristãs, nem os alunos das Escolas Normais, dar-se-ia a
aprovação aos Irmãos Maristas, de um modo limitado: por exemplo,
limitando-os às cidades de menos de 1.200 habitantes, nas quais os
Irmãos das escolas Cristãos habitualmente não se estabelecem.
Na verdade, o Ministro deve perceber que a proposta do Prefeito
do Ródano não é realista: Como se basear em recenseamentos que
exigem constantes revisões? Vê-se que duvida e mesmo aceita uma
eventualidade que tornaria incoerente a limitação que se propõe.
Seu chefe de gabinete, o Sr. Delebecque, bem que gostaria de ter
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uma escola de Irmãos Maristas em sua cidadezinha de Pas-de-Calais:
Saint-Pol-en-Artois, uma subprefeitura de 4.000 habitantes!
— Mas Sr. Ministro, é sério? Ou o senhor está caçoando de mim
que sou um pobre camponês?
— Não, não, é sério. O Sr. Delebecque tem de sua pessoa a melhor
das impressões. Ele o viu muito mais vezes que eu. Conhece todo o
seu dossiê, com as cartas de todos os prefeitos dos municípios onde
vocês estão implantados. Eu lhe disse que farei o pedido ao senhor.
— E a história dos 1.200 habitantes?
— Deixe isto e diga-me se aceita?
— Pois bem, aceito.
No dia 7 de janeiro, escreve ao Irmão Francisco:
“O Ministro pede Irmãos para Saint-Pol (Passo de Calais). Você
pode, talvez, pensar que eu não refleti bastante para fazer uma promessa bem pensada.”
O Sr. Delebecque pensa, com efeito, que o projeto de lei irá passar
no Conselho de Estado, no qual não faltam “os voltairianos que
enxergam por toda parte eclesiásticos invasores”.
Como em todas as cartas, Marcelino demonstra um coração pacificado: “Estamos nas mãos de Jesus e Maria. Que seja feita a vontade de Deus! Procuremos querer só o que Deus quer. Abandonemos
o sucesso nas suas mãos. Ele sabe melhor do que nós o que nos é
necessário”.
Mas, feita a oração de abandono, passa aos atos. Vai visitar as autoridades de Saint-Pol para decidir a respeito das condições do futuro
estabelecimento.
Ganhou? Não parece. O Ministro agora decidiu que a opinião dos
prefeitos não é suficiente, e que é preciso ouvir os Conselhos Gerais.
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Verdadeiramente, não há mais o que fazer. Marcelino lutou da melhor maneira possível. Fracassou.
Volta para L’Hermitage na metade de julho.
No dia 27 de maio havia começado uma carta para Dom Pompallier. Acabou-a em L’Hermitage. É uma carta cheia de fé, apesar
de tudo o que está acontecendo e repleta de confiança em Maria: “O
Irmão Francisco é meu braço-direito. Leva, durante minha ausência,
a casa, como se eu estivesse presente. Todos se submetem a ele sem
a menor dificuldade. Maria mostra muito visivelmente sua proteção
para com nossa casa de Notre Dame de L’Hermitage. Ó como o
Santo Nome de Maria tem força! Há muito tempo não se falaria
mais dessa Sociedade, sem este Santo Nome, sem este Nome milagroso! Maria, eis todo o recurso de nossa Sociedade!... Sem Maria
não somos nada e com Maria temos tudo, porque Maria tem sempre
seu adorável Filho ou entre seus braços ou no coração”.
Mas esses sentimentos admiráveis não impedem que certo esgotamento e sofrimento físico mais agudo se manifestem: “É preciso
pensar em um substituto!”
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Entretanto, Marcelino não desistiu. Enquanto há alguma esperança, é necessário
não perdê-la. É difícil saber quais são as
verdadeiras intenções de Salvandy. O Ministro pode ter seu pequeno mérito. Nem
Cousin nem Villemain lhe darão presentes. Procura enfrentá-los para nomear Delebecque, diretor do pessoal e da administração universitária. Essa nomeação de um
amigo de Champagnat podia ser um gesto
de boa vontade.
Mas o que fazer enquanto se espera?
Não é tempo de voltar logo aos Conselheiros Gerais de Loire e do Ródano. Seria
mal interpretado. Deixemos, então, que o
Espírito de Deus atue sobre eles. Enquanto se espera que tomem posição, não falta
trabalho. Embora bastante atacado pela
doença, Marcelino se obriga a retomar a
estrada para ir a Lorgues, no Var, ver o que,
de fato, existe de possibilidade para um noviciado e encontrar o diretor do Seminário
de Montpellier em vista de uma fundação
nesta cidade. Aproveitará também da viagem para ver o Pe. Mazelier:
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— É preciso que o senhor nos ajude ainda neste ano, acolhendo
em suas comunidades o maior número possível de nossos jovens,
pois não desejo mandá-los ver o “La casquette du père Bugeaud”14.
— O senhor tem sempre uma palavra jocosa, mas o senhor me
amedronta com as entradas maciças de postulantes. Logo vão perceber que nossas escolas têm muitos professores. E os inspetores
logo repararão que seus jovens não têm o sotaque do sul e me acusarão de estar enganando-os.
— Não, não, não tenha medo. Eu revelei a Delebecque nossa pequena artimanha e ele disse que estava muito bem e que apenas
inspetores “tapados” poderiam se opor a isso.
— Esperemos, então, que não haja nenhum dessa raça. Por outro
lado, eu poderia mandar-lhe alguns dos meus Irmãos isentos do serviço. Aprenderiam a falar com clareza, em sua região.
— Oh! “gaga”, o sotaque de Saint-Étienne. Mas é apenas uma
ideia. Essa troca equilibraria um pouco os pratos da balança.
Marcelino voltou do sul para a vestição do dia 15 de agosto.
Alguns dias depois partia, mas, desta vez, em direção a Montbrison, para saber qual havia sido o resultado da última sessão do
Conselho Geral.
Foi, indiscutivelmente, favorável. “A manutenção das Escolas dos
Irmãos Maristas é excelente, a instrução é boa, os gastos moderados e o caráter religioso do estabelecimento é, no país, um veículo
poderoso da instrução primária. Ademais, é preciso, em justiça, reconhecer que nenhuma preocupação política vem desviar os Irmãos
da finalidade de seu Instituto.
O Conselho é, pois, do parecer que se pode autorizar a Sociedade
dos Irmãos, com a reserva, favorável a seu desenvolvimento, que os
14 Famosa marcha de soldados em 1830.
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Irmãos satisfarão as condições dos exames previstos na Lei de 23
de junho de 1823”.
O Sr. Baude, Secretário do Conselho, tem o cuidado de avisar o Sr.
Arcebispo desse resultado, dizendo-lhe a esperança que alimenta de
que o Conselho Geral do Ródano proceda da mesma forma.
Infelizmente, esse Conselho se deixa levar pelas ideias do Prefeito
que acha inconveniente essa aprovação, e sugere que seja limitada a
prefeituras de 1.000 a 1.200 habitantes, e nomeia uma comissão para
refletir sobre isso.
Dado que existem poucas escolas nesse Departamento, os membros da comissão não têm nenhuma ideia a respeito disso e consideram exagerado declarar de “utilidade pública” essa congregação de
Irmãos Maristas. A comissão decide pela rejeição do pedido. E essa
decisão irá influenciar o voto dos Conselheiros que, com pequena
maioria, decide pela negativa.
Entretanto, no dia 4 de setembro, o Pe. Champagnat recebeu uma
nota do Sr. Liberat, empregado do Ministério: tem esperança, mas
ainda não sabe qual a decisão do Conselho Geral do Ródano.
Nesse meio tempo, Dom de Pins, que soube do voto negativo
por meio do deputado, Sr. Fulchiron, escreveu rapidamente ao Ministério dizendo que esse voto não deveria ser tomado em conta,
visto o número muito pequeno de municípios que têm Irmãos nesse departamento.
No dia 1º de outubro, o Pe. Champagnat informa ao Sr. Delebecque que os Irmãos irão partir para Saint-Pol-en-Artois. É uma
excelente ocasião para lhe falar de sua esperança a respeito da lei.
Mas, evidentemente, há em algum lugar um grão de areia que
provoca o mau funcionamento da máquina. O Sr. Salvandy poderá,
pelo menos, encontrar desculpas para sua inércia.
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Quando o Pe. Champagnat já havia voltado
de Paris, falaram-lhe dos problemas do Colégio de Saint-Chamond, mas ocupado com
tantas preocupações, essa questão parecia
não lhe dizer respeito.
O Pe. Forest bem lhe dissera que membros
da Ordem Terceira Marista pensavam em se
tornar professores desse colégio. Mas o que
tinha Champagnat a ver com essa instituição
secundária? Entretanto, pouco a pouco, viria
a saber de outros detalhes.
— Conta-se que o Pe. Terraillon, seu confrade, aceitaria se tornar diretor desse colégio.
— Como? Já há um diretor, um padre que
eu estimo, o Pe. Maury.
— Sim, mas o Sr. Ardaillon, deputado-prefeito, e o Pe. Thiollière Dutreuil, pároco de
Saint-Pierre, acham que o Sr. Maury e o seu
corpo docente não estão à altura e que é preciso renovar o colégio de alto a baixo.
— E eis mais um episódio da luta do clero
contra a Universidade. Mas eu nada tenho a
ver com isso.
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Que pena! Sim, tinha muito a ver. Ele o vai perceber.
É o Sr. Baude, que voltou a Paris no fim de outubro, quem teve o
cuidado de alertá-lo. Baude irá falar com o Ministro que o acolheu
com uma questão:
— Ah! que bom que o senhor veio. O senhor vai me esclarecer a
respeito de um mistério de forasteiro, porque eu, em Paris, procuro
compreender, e nem sempre é fácil. Quero fazer bem a diferença
entre Loire e Ródano. E compreender como vosso Conselho Geral,
que tem muitas escolas dos Irmãos Maristas, vota unanimemente a
seu favor, e o Ródano, pelo contrário, que tem apenas quatro, pode
desinteressar-se no meio da luta entre as Escolas Normais e as congregações ensinantes. Mas então expliquem-me claramente por que
Maristas, que vocês acreditam estritamente limitados às escolas dos
povoados e das pequenas cidades, querem ensinar nos colégios?
— Nada tenho a responder, pois isso não existe.
— Vamos lá! Vamos lá! Que distância existe entre a casa do Pe.
Champagnat e Saint-Chamond?
— Três ou quatro quilômetros.
— Há em Saint-Chamond um colégio municipal que depende da
Universidade. É isso?
— Exatamente!
— Agora sei que querem que esse colégio passe para o ensino
privado.
— Primeiras notícias!... Mas, enfim, não vejo a relação entre isso
e Champagnat.
— Pois bem, eu a vejo. Eis, veja esta carta assinada por Couturier.
— Conheço, Juiz de Paz. Não muito objetivo nessa ocasião.
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— Uma Sociedade ou Congregação de homens dedicados ao ensino se formou faz pouco tempo, perto de Saint-Chamond. Humilde
e pobre desde a origem...
Era bem essa a impressão que me dava o Pe. Champagnat, mas...
“... pobre desde a origem, essa congregação só podia viver desconhecida. Tornou-se inesperadamente milionária, ei-la atrevida, empreendedora. Esta Sociedade é a dos Pequenos Irmãos de Maria e
agora cobiça a herança dos Irmãos das Escolas Cristãs e mesmo a
herança do colégio”.
— Mas, enfim, isso não tem fundamento!... Um dos princípios do
Pe. Champagnat é de nunca causar qualquer problema a outra congregação. Se houvesse qualquer coisa nesse sentido, nós o saberíamos no Conselho Geral, visto que, no caso dos Irmãos da Doutrina
Cristã, se trata do mesmo ensino primário.
— Posso admitir isso, pois, de fato, não há nenhum relatório de
inspetor que o diga; eu me informei com o reitor de Lyon. Mas no
caso do colégio existe, sim, algo duvidoso.
— Não compreendo. É absolutamente impossível que o Pe.
Champagnat queira se meter com um colégio secundário.
— Para falar a verdade, trata-se de um tal de Pe. Terraillon, que
seria um padre Marista e de homens de Lyon pertencentes a uma
Terceira Ordem Marista e que entre eles se chamam de Irmãos.
— Então, confesso minha ignorância. O que eu conheço é Champagnat e seus Irmãos. O Inspetor Dupuis conhece-os tão bem
quanto eu, e o intercâmbio que tivemos entre nós me faz pensar que
nesse caso se trata de pessoas que nada ou pouco têm a ver com o
Pe. Champagnat. Mas vou me certificar porque ficaria desolado se
tal confusão de termos fizesse abortar uma organização que julgo
das mais meritórias.
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— Sim, certifique-se e me informe.
E no dia 6 de novembro, o Sr. Baude pegava sua mais bela pena
para dizer polidamente a Dom de Pins que se o Pe Champagnat
fracassasse em seu pedido, a razão poderia vir de alguns de seus
administrados:
“... Sempre tive confiança que nós atingiremos, talvez com muito
trabalho, nosso objetivo. Mas no ministério encontrei um obstáculo bem mais sério do que a deliberação do Conselho Geral do Ródano, nas sombras que ali foram percebidas de projetos de invasões
reais ou imaginárias que se atribuem à congregação dos Grandes
Irmãos Maristas.
A analogia das denominações, alguns fatos mal esclarecidos, relativos ao colégio de Saint-Chamond, do qual L’Hermitage está bem
próxima, haviam estabelecido na Universidade prevenções muito
desfavoráveis ao Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria. Creio dever chamar sua atenção sobre esses detalhes, para que não acarretem
novas complicações ao exame que o Ministro vai pedir. Se a universidade tem, às vezes, prevenções mal fundadas, encontram-se também, muitas vezes, membros do clero que não o tratam com perfeita
justiça e enquanto os fatos não são esclarecidos, essas prevenções
recíprocas entravam a marcha dos negócios”.
O Sr. Baude diz que não se gaba de conhecer certos detalhes:
Grandes Irmãos, Pequenos Irmãos, mas o próprio do arcebispo parece mal informado ou finge um pouco não saber bem as coisas. O
que é provável, em todo caso, é que não viu as implicações dessa
luta mais ou menos falsa contra um colégio municipal. Em seguida,
chama o Pe. Champagnat.
— Meu prezado amigo, tenho a impressão de que, como o mosquito de La Fontaine, você teve que lutar contra o leão e agora você é
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vítima da emboscada de uma aranha. Para o ministro, você está mancomunado com os demolidores do colégio municipal de Saint-Chamond. Sei perfeitamente que não há nada disso, mas me explique, por
exemplo, quem são esses professores leigos Maristas que fariam parte
do corpo docente. Quanto ao Pe. Terraillon, não me consta que ele
pediu para ser Superior de um colégio que passaria do estatuto público para o estatuto privado. Pelo contrário, entendo um pouco porque
pedia para deixar suas funções de pároco de Notre Dame, mas como
depende doravante do Pe. Colin, eu achava normal. Vou, no entanto,
procurar comunicar muito rapidamente ao Sr. Baude o que deve dizer
ao Ministro, para salvar a situação.
— Deus o ouça!
Nesse tempo de comunicações lentas, logo se perdem diversos
dias. É somente no dia 17 de dezembro que o Arcebispo consegue
entregar ao Sr. Baude as informações solicitadas, que, certamente,
não entrarão em todas as nuanças, mas são substancialmente exatas:
nenhuma relação entre os Pequenos Irmãos de Maria e os Maristas
de Belley. Os primeiros têm seu centro em L’Hermitage, perto de La
Valla, os outros em Belley. Os últimos são Padres e os primeiros, leigos e, para sempre excluídos do sacerdócio, não podendo, segundo
as Constituições, estudar o Latim. O Pe. Champagnat e seus Irmãos
são totalmente estranhos às manobras assinaladas com referência ao
colégio de Saint-Chamond. Não podem ser hostis à Universidade,
nem por sua instrução, nem por seus objetivos.
No dia 20 de novembro, o Sr. Baude comunica essa carta ao Ministro, com a lista de todas as escolas dos Irmãos. É um modo de lhe
mostrar que se trata, em todos os casos, de escolas primárias.
Bem entendido, o Pe. Champagnat acabou de aprender e compreender tudo. Bem que tinha motivo para se irritar contra os que,
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entre seus confrades ou amigos, participaram da luta obscura contra
o colégio municipal. Mas de que serve isso? Seu recurso humano, se
for necessário, será o Sr. Baude. Escreve-lhe:
“As pessoas se apressam para me dar conselhos, uns para que eu
visite os diferentes prefeitos, em cujos departamentos temos escolas;
outros para que me sirva de personagens influentes. Quanto a mim,
senhor deputado, já tomei minha decisão: o grande crédito de que o
senhor goza, a bondade particular com a qual o senhor sempre me
recebeu, o interesse que tem pelo meu estabelecimento me garantem
suficientemente o sucesso, se ainda há sucesso a esperar [...].”
Champagnat fez tudo o que podia. O fracasso é mais ou menos
certo. Seja como Deus quiser!
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Por certo, não é fácil para Marcelino lutar contra sentimentos de amargura que
nele devem surgir com relação ao Pe.
Terraillon: se estivesse em Belley, ao lado
do Pe. Colin, nada disso teria acontecido,
deve agora pensar, mesmo sem querer.
Com efeito, uma carta do Pe. Terraillon
ao Pe. Chanut, no começo de fevereiro de
1839, fala de um Padre Champagnat um
tanto difícil de tratar. O Pe. Chanut está
em Verdelais, perto de Bordéus, e gostaria
de ter Irmãos.
Terraillon escreve: “Estive com o Pe.
Champagnat várias vezes. Falei-lhe de seu
negócio, com o mais vivo interesse..., mas
torna-se sempre mais susceptível no que
se refere aos seus Irmãos... O que há de
certo nisso é que não tem senão respostas negativas a nos dar, sob o pretexto de
impossibilidade para o que lhe pedimos”.
Na verdade, é fácil explicar tudo pelo
mau humor, mas estamos em pleno inverno, estação do trabalho escolar. Desde
1833, com a Lei Guizot, precisa-se de uma
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razão muito forte para deslocar um professor. Não se tem mais a
liberdade de 1830-1835.
É preciso então pensar em um Champagnat facilmente brincalhão
e que não leva muito a sério, os pedidos do Pe. Terraillon.
— O Pe. Colin me comunica suas ordens por um pároco. É esquisito! É preciso que lhe peça de me transmitir suas ordens por um
religioso Marista!
— Segunda-feira irei ver o Pe. Colin. O que devo lhe dizer de
sua parte?
— O que acabo de lhe dizer: ou que me transmita as ordens por
um religioso Marista ou que me escreva diretamente.
O Pe. Colin havia censurado em Marcelino o fato de querer brincar muito. Quando o Pe. Terraillon transmitiu a resposta ao Pe Colin, este a recebeu muito mal.
— Ele vai saber do que eu sou feito. Deus sabe que eu desejava de
todo coração não ser eleito, mas o fato é que fui e eu não quero ser
um “superior em farrapos”.
E o Espírito Santo inspirou o que lhe foi possível na carta que
escreveu, pois a pena ia um pouco depressa:
“Belley, 22 de fevereiro de 1839
Senhor Padre e muito prezado Coirmão
Já são quatro ou cinco vezes que lhe suplico mandar um Irmão
para o Pe. Chanut, na diocese de Bordéus. Meu pedido tantas vezes
reiterado mostra-lhe a importância que dou a esse ato de obediência
que espero de você.
Lembre-se que Maria, nossa Mãe, que devemos tomar por modelo,
depois da Ascensão de seu divino Filho, se entregava inteiramente a
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satisfazer as necessidades dos apóstolos. Essa é uma das primeiras
finalidades das Congregações dos Irmãos e das Irmãs Maristas com
relação aos padres da Sociedade, para que esses, liberados dos cuidados temporais, se entreguem mais livremente à salvação das almas.
Um Irmão a serviço dos Padres da Sociedade faz, assim penso, vinte
vezes mais bem do que se estivesse empregado numa prefeitura onde,
graças a Deus, os meios de instruir a juventude hoje não faltam.
Mas o senhor não consegue entender essa ordem e esse objetivo da
Sociedade.
Seja como for, depois de ter recebido minha carta, você passará três
dias numa espécie de retiro para se humilhar diante de Deus, de ter
feito até aqui pouco a vontade de Deus em diversos aspectos.
Depois, você escolherá o Irmão ou o noviço que julgar o mais capaz
de fazer sozinho a viagem de Lyon a Bordéus, de se ocupar da administração e de formar outros Irmãos no espírito da Sociedade, ao lado
do Pe. Chanut.
Não esqueça que a obediência plena e total é abençoada por Deus e
que deve ser o distintivo dos filhos de Maria, que ela será sua segurança e o fundamento da maior recompensa.
Aceite a certeza do sincero apreço com o qual tenho a honra de ser,
padre Champagnat, seu humilde e obediente servo.”
Colin, Superior
PS: “Recomendo-lhe não apresentar nenhuma objeção ou demora a
respeito do pedido de um Irmão que lhe faço para Verdelais. Uma carta que acabo de receber de Bordéus insiste sobre o envio de dois Irmãos,
um para dirigir os trabalhos do claustro e outro, para a cozinha. Eles

239

LivroChampagnat 3.indb 239

29/08/16 17:40

Nascido em 1789 - Vida de São Marcelino Champagnat III

já têm alguns noviços. É preciso então, tanto quanto seja possível, um
Irmão de boa cabeça. Chanut paga as despesas do transporte.”
O choque era verdadeiramente brutal. Marcelino se esforçara muito na fundação do ramo dos Padres da qual quis se tornar membro.
Mas agora aparecia a cruz pesada. Ficou paralisado alguns instantes;
depois foi à capela para falar com Jesus e Maria.
Uma hora depois, escrevia ao Pe. Colin uma carta cheia de humildade: pensou que os diversos convites eram apenas sugestões;
achou que estava agindo bem quando brincava com o Pe. Terraillon:
era para desapegá-lo da paróquia de Notre Dame, mas que, sem
dúvida, havia exagerado. Partiria para fazer três dias de retiro: ia estudar como fazer para deslocar um Irmão ou mesmo dois no mais
curto prazo, e enviaria esta carta de Lyon pelo meio mais rápido.
Voltou um momento à capela. A paz já se restabelecera em sua
alma. Os pensamentos de revolta foram varridos: “Vinte vezes
melhor! Mas o que é essa aritmética? Nossa Senhora a serviço dos
Apóstolos, que exegese é essa? Cale-se, demônio!... Jesus, manso e
humilde de coração, tornai meu coração semelhante ao vosso”.
Sentia que esses dardos inflamados do adversário se apagavam
contra a couraça da fé. É preciso que eu ande na obediência a meu
superior. Eu disse isso tantas vezes a meus Irmãos. Marcelino, agora
é sua vez!
Foi ao encontro do Irmão Francisco.
“Devo ir para o Seminário Maior. Ficarei lá durante três dias. Você,
nas minhas ausências, aprendeu como mandar. Continue. Até logo.”
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Partiu para o Seminário Maior no qual J. L.
Duplay era, então, administrador antes de se
tornar Superior.
— Recebi uma carta do Pe. Colin que não
vou lhe mostrar por discrição. Digo-lhe o essencial, para que me possa aconselhar. Meu
superior me impõe três dias de retiro para dominar meu orgulho. Ele pensa que eu desobedeço quando não levo em consideração os
convites que me faz de enviar um ou dois Irmãos para o Verdelais, peregrinação mantida
pelos Padres Maristas, na região de Bordéus.
É conveniente que eu lhe explique minha situação, as desculpas que eu pensava poder usar?
— Se você quer meu conselho, é preciso
que me forneça os elementos para julgar.
Marcelino explicou então a história do colégio de Saint-Chamond.
— Um pouco o prefeito Sr. Ardaillon,
um pouco o pároco de Saint-Pierre, o Pe.
Thiollière-Dureil, e eis diversos Conselheiros municipais decididos a privar o colégio
municipal, para substituí-lo por um colégio
independente da Universidade. Terciários
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Maristas poderiam ser ali professores, e meu confrade, o Pe. Terraillon, esteve disposto a se tornar o superior do colégio. Assim o
senhor vê que a 3 km de distância teríamos “Grandes Maristas” e
“Pequenos Maristas”. O Ministro, diante disso, naturalmente pensou que, com meu ar de camponês, eu estava querendo enganá-lo,
sem a menor vergonha. Em todo o caso, isso lhe oferecia bom
motivo para fazer com que nosso pedido se arrastasse. Ele devia
me vigiar com olho atento para ver se eu era uma pessoa sincera ou
um embrulhão.
Então, quando entendi o que se tinha passado, eu me sentia amargurado ao pensar no Pe. Terraillon. Apesar de não o querer, eu me
dizia: “Deixou-me fazer o cerco ao Ministro durante seis meses e ele
me subtrairia as armas, sem dúvida, involuntariamente, na medida
em que eu me aproximava do objetivo.
Eu nunca lhe fiz alusão a seu papel infeliz, mas pela maneira como
lhe respondia, eu lhe manifestava com bastante evidência meu mau
humor. Confesso, então, ter mal reprimido interiormente esses sentimentos e ter mostrado exteriormente meu descontentamento.
Quando recebi a carta que me mandava fazer um retiro de três
dias, pensei que Deus me oferecia uma boa ocasião para meditar a
instrução de Santo Inácio sobre a obediência. Eu a tinha feito imprimir com nossa regra, e agora ela me recaía sobre o nariz. Benfeito,
Senhor Champagnat!
Então, rapidamente, escrevi ao Pe. Colin não para me justificar,
mas para explicar sumariamente minha situação, pois a instrução de
Santo Inácio diz: “Não é proibido esclarecer o Superior sobre o que
poderia se apresentar ao seu espírito de contrário a seu sentimento
e que você acredita dever expor-lhe depois de ter, a esse respeito,
consultado o Senhor”.
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Mas a instrução fala também de um ponto que me parece mais
difícil: aceitar que tudo que o Superior ordena é o mandamento e
a vontade do mesmo Deus. Aceitar isso com a mesma fé cega com
que aceitemos as verdades da religião, apesar do que têm de obscuro.
— Creio que a solução é aceitar isso de maneira prática, quer
dizer, agir de acordo. É evidente que o julgamento do Superior
pode ser errôneo, mas se não manda algo indiscutivelmente mau,
obedeça. Deus permitirá ou não que o erro seja reconhecido. Tenha confiança.
— O problema era que eu via como coisa ruim, ver que Irmãos
partissem para 600 km de distância, isto é, para um lugar do qual
se arriscavam a nunca mais voltar, e viver em comunidade com
padres que eles não conheciam, por exemplo, o Pe. Chanut, que
o senhor teve no seminário, e que, com qualidades, tem também
alguns defeitos.
— Mas é exatamente o caso da instrução de que o senhor falava.
Não se trata de pecado, não se trata de coisa ruim em si. Trata-se
apenas de uma coisa que sua prudência evitaria. Renuncie à sua prudência e obedeça: Deus se encarrega do resto.
*
*

*

Depois desse retiro, o Pe. Champagnat, pacificamente, escreve ao
Pe. Chanut para lhe prometer um ou dois Irmãos para breve. Foi para
Semur onde conseguiu um arranjo que poderia economizar um Irmão. Pela Páscoa, anunciou que a partida para Bordéus era iminente.
Mas, no intervalo, eis que o Pe. Chanut se comporta com muita
independência. E o Pe. Colin pede a Pe. Champagnat que suspenda
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o envio dos Irmãos. Vai ele mesmo para Bordéus e, na volta, diz a
Champagnat: “O Pe. Chanut não me agrada absolutamente por sua
maneira de agir. Não é preciso mais pensar em lhe mandar Irmãos”.
E satã soprava na orelha de Marcelino: “Ainda essa vez, você tinha
razão! Você realmente é um homem de juízo seguro!”
Marcelino respondia: “Jesus, manso e humilde de coração, torna
meu coração semelhante ao teu”.
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Dom Trousset d´Héricourt, Bispo de Autun, gostaria de ver a Congregação dos Irmãos Maristas se desenvolver em sua diocese
e, para isso, oferecia o castelo de Vauban, bem
próximo a Semur-en-Brionnais. Mas nessa
municipalidade, o local destinado à escola não
era de jeito nenhum o desejável. Era preciso
ir ao local para examinar. Ora, as viagens se
tornavam, para Champagnat, sempre mais penosas: sua saúde declinava muito rapidamente.
Mesmo assim, participou do retiro de Belley. Foi até eleito assistente do Pe. Colin com
quem as relações se tornaram muito cordiais.
No final do retiro, pedem-lhe que diga umas
palavras sobre a origem da Sociedade de Maria. Faria revelações? Esse crescimento dos
Pequenos Irmãos de Maria era realmente
algo extraordinário. Mas, no contar das favas,
desiludiu a todos. “Há pessoas que querem
por força, falo dos que não estavam conosco
no início, dizer que houve coisas maravilhosas no começo e origem de nossa Sociedade.
Sim, houve milagres: por exemplo, que Deus
se tenha servido desses instrumentos para
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fundar sua obra. Mas, tudo somado, é como uma construção: nos
fundamentos põem-se pedras brutas e não pedras polidas”.
O Pe. Colin não concordava: “Se nada tivesse havido de extraordinário, nunca a Sociedade teria realizado o que realizou. Quanto a
mim, fui pressionado com relação a tudo o que fiz para a Sociedade”.
Nesse sentido, Marcelino podia concordar.
— Por certo, eu também proclamo, com todas as minhas forças:
“É Maria que tudo fez entre nós!”
O retiro terminava no dia 8 de setembro, mas os dois fundadores
precisavam resolver questões importantes.
— Você teria forças suficientes para ir a Vauban inaugurar esse
noviciado que o Bispo de Autun lhe propõe?
— Eu lhe disse que só poderia ser antes de Todos os Santos porque a preparação da volta às aulas é prioritária.
— Mas antes dessa entrada, acho que é preciso acertar outro ponto. Eis: fiz questão de que você fosse nomeado Assistente, porque,
com relação à sua sabedoria, eu nada mais tive que fazer do que
lhe felicitar, mesmo quando tomava iniciativas cujas consequências
de ordem financeira me davam medo. No caso de Verdelais, tenho
mesmo que lhe pedir desculpas, mas acreditei fazer a vontade de
Deus quando lhe dei uma ordem formal pouco fundada, e que o
obrigou a mexer com seu pessoal. Evidentemente, não tenho a menor experiência de escolas primárias, lei Guizot, métodos de ensino,
e por isso vou lhe fazer uma proposta que o pode surpreender, mas
que não chocará seu espírito de fé: sua saúde se enfraquece sensivelmente. E para constatá-lo, bastava olhar para você no refeitório,
durante o retiro. Dir-se-ia que você quase perdeu o apetite.
— É verdade, o alimento sólido passa com muita dificuldade. O
médico falou de gastrite e eu sinto que meu estômago funciona mal.
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— Desejo de todo o coração sua cura, pois seu desaparecimento
me deixaria muito preocupado. Sinto-me incapaz de dirigir convenientemente os Irmãos ensinantes. Proponho, então, que faça eleger um Irmão como Diretor-Geral. Essa solução deu muito certo
entre os Irmãos das Escolas Cristãs. Sua Congregação é nova, mas,
mesmo assim, você dispõe de Irmãos de valor que já têm quinze ou
vinte anos de experiência do ensino, da regra e de suas tradições.
— Eu tinha pensado nisso. Concordamos, pois, plenamente.
Penso que podemos fazer isso no final do retiro de outubro. Durante o pouco tempo que ainda me resta nesta vida, deixarei meu
sucessor agir e poderíamos juntos resolver as questões litigiosas
que se apresentassem.
A eleição se deu no dia 12 de outubro de 1839. Às 12h, o Irmão
Francisco era eleito com o título de Diretor-Geral, e o Irmão Luiz
e João Batista, que depois dele haviam obtido o maior número de
votos, eram eleitos Assistentes.
O Irmão Francisco, que já exercera as funções de substituto do
Pe. Champagnat durante suas ausências em Paris, não precisava ficar
preocupado com essa nova responsabilidade. E, desde o princípio
de novembro, o Pe. Champagnat podia entrever um ato de coragem
ou de temeridade:
— Vou pregar o retiro às crianças de Côte-Saint-André. É importante que me encontre com o Pe. Douillet e os Irmãos. Este internato dá grandes esperanças para as vocações. E de lá irei ver Dom
D´Héricourt, e inauguraremos o noviciado de Vauban.
O Irmão Francisco lhe pergunta: “O senhor sente que tem forças
para isso?”
— Verdadeiramente, não. Mas São Paulo dizia: “Quando estou fraco, é então que sou forte. Pode ser que este seja meu canto do cisne”.
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Esse retiro da Côte-Saint-André foi excelente. O Pe. Champagnat
estava muito mal, mas seu rosto sofredor atraía as crianças que se
confessaram quase todas com ele. Um deles, radiante de alegria, veio
dizer a seu professor, o Irmão Silvestre: “Disse-me tudo o que eu
tinha feito. Este padre é um santo”.
Mas essas graças que fluíam em quantidade, ele as adquiria pelo oferecimento de seus sofrimentos, especialmente os vômitos frequentes.
— Até agora eu podia comer ameixas; agora nem estas passam.
Minha hora está próxima.
No dia 5 de dezembro partia para Vauban, no qual inauguraria no
dia 8. Foi preciso fazer grandes reformas, mas foram pagas pelo Bispo. Esse noviciado era o ponto de partida para o que, um dia, seria
a Província Marista do Bourbonnais.
*
*

*

Os postulantes se apresentavam sempre mais numerosos. Muitos
vinham das escolas. Foram setenta no ano de 1839. Muitos eram
meros aventureiros, e Marcelino dava sua apreciação a respeito deles, em sua linguagem cheia de imagens: “Esses tipos aproveitarão
do pão enquanto tudo lhes agradar e pagarão depois, com um guisado de pontapés”. Mas, depois de uma triagem conveniente, sobrava
sempre um bom número de moços capazes de se tornarem verdadeiros religiosos.
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Estamos em 1840. Nos primeiros dias de
janeiro, o Padre redige parte de uma circular com os votos de Feliz Ano-Novo, mas o
Irmão Francisco já contribui para a redação
dessa mensagem e pede orações para a saúde
do Fundador que desperta preocupação.
Em fevereiro, Marcelino faz um novo esforço para sacudir a apatia do Ministério da
Instrução Pública: solicita o patrocínio do
Cardeal de La Tour d’Auvergne, que, segundo lhe haviam comunicado, poderia exercer
alguma influência.
Tinha leve esperança de poder fundar uma
escola para surdos-mudos, em Saint-Etienne.
Escreveu ao barão de Gérando para obter
que dois Irmãos pudessem se preparar para
essa função. Havia igual esperança para uma
fundação dessas no Puy, mas essas fundações
não se realizaram.
Será que este homem que quase não se alimenta ainda tem força para fazer algo?
Em fevereiro, ainda sai para se encontrar
com um grupo de operários que trabalha em
um terraço. Experimenta pegar uma picareta
e desfere alguns golpes.
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— Padre, o senhor não vê que já não pode mais?!...
De fato, o instrumento lhe cai das mãos.
— Ajudem-me a voltar para o meu quarto.
Esses operários estavam comovidos até às lágrimas ao verem esse
lutador invencível que se retirava do combate.
Dali em diante, fez poucas saídas.
No dia 4 de março começava a Quaresma com uma terrível dor
nos rins. Sentia uma dor tão grande que quase não podia se deitar.
Mas acolhia com calma a entrada desses elementos de dissolução
que lhe invadiam o corpo.
No entanto, procurava estar presente nos momentos comunitários, como orações, recreios, refeições, mês de São José: uma leitura,
uma oração e um canto. No fim do mês essa participação ultrapassava suas forças, mas pedia a um Irmão para rezar com ele as ladainhas
de São José. E no dia 19, festa do Santo Padroeiro, quis mesmo dar
a Bênção do Santíssimo Sacramento.
A Semana Santa se aproximava. Era um período que ele sempre
marcava com um caráter penitencial acentuado. Não precisava mais
impor-se penitências, pois o Senhor o fazia participar amplamente
de sua cruz.
Contudo, na Quinta-Feira Santa, surpreende a todos com o pedido:
— É preciso que eu vá celebrar a missa na Grange-Payre.
— Mas, Padre, o que é que está pensando?!... O senhor nunca
poderá chegar lá!...
— Sim, vocês me ajudarão a montar o cavalo e este me levará
muito bem até lá.
Com efeito, celebrou a missa e dirigiu algumas palavras aos internos: “Não esqueçam que o pecado é o maior de todos os males.
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Vocês obterão de Deus a graça de serem preservados do pecado
e vocês salvarão a alma se tiverem uma grande devoção a Nossa
Senhora e se recitarem todos os dias o ‘Lembrai-vos’ ou qualquer
outra oração para se colocarem sob a sua proteção”.
Sentia-se feliz por ter podido falar aos internos, dentre os quais
alguns pensavam na vida religiosa.
No dia 30 de abril, ainda quis dar a bênção do Santíssimo para a
abertura do mês de Maria.
“Há 23 anos, eu iniciei um primeiro mês de Maria, em La Valla.
Bem que Nossa Senhora me dará a força de sustentar o ostensório,
pois ela é o ostensório que contém Jesus. ‘Ó Jesus, que viveis em
Maria, vinde e vivei em vossos servos’”.
Mas isso era também um esforço muito grande. Voltou para o
quarto completamente esgotado.
O Irmão Estanislau chegava nesse momento transpirando alegria.
— O que é que o torna tão feliz?, pergunta-lhe o Padre.
— Tive uma inspiração, nessa cerimônia de abertura.
— Pode-se saber?
— Eu pensei que Nossa Senhora não poderia deixar de ouvir nossas orações e que, no fim de seu mês, ela lhe restabeleceria a saúde.
— Há algo de verdadeiro no que diz: a Santíssima Virgem escutou, sem dúvida, as orações que vocês fizeram em minhas intenções.
Ela, no entanto, vê as coisas de acordo com a vontade de Deus e
sabe que a saúde não é uma graça para mim. Ela sabe que aquilo de
que preciso, agora, é uma doença muito dolorosa para expiar meus
pecados. As orações que os Irmãos vão continuar a fazer em minhas
intenções me ajudarão a suportar as dores com paciência.
No fim do mês, com efeito, as dores seriam excessivas.

254

LivroChampagnat 3.indb 254

29/08/16 17:40

Última doença

No dia 1º de maio, um Irmão que o veio visitar fazia-lhe uma reflexão muito natural: “Que será de nós se o senhor vier a nos faltar?”
— Por favor, não se preocupe com isso. O Irmão Francisco, que
vocês escolheram, fará melhor do que eu. O homem não é nada. É
Deus quem faz tudo. Como você, que já é um Irmão maduro, não
viu de que sequência de obstáculos nos livrou? Nesses 23 últimos
anos, a mão da Providência estava mais presente do que o sol em
pleno dia! Deus abençoa essa obra não por causa dos homens que a
dirigem, mas por causa de sua bondade infinita. Você não sabe que
Maria é a Primeira Superiora?
Posso compreender que leigos façam esse tipo de reflexão. Falam
de acordo com a prudência humana, mas você deve falar de acordo
com a virtude da prudência que faz boa dupla com a loucura da cruz.
Depois de amanhã, dia 3 de maio, é a festa da Santa Cruz. Acho
que vou fazer ainda um ato de loucura: celebrar a missa nesse dia,
pois foi pela cruz que nos veio a salvação. Jesus, que carregou a cruz
até o fim, quando já se encontrava num estado de total esgotamento,
me dará a força para celebrar sem desmaiar.”
Nos dias que se seguiram, pareceu-lhe evidente que tinha que pedir os sacramentos dos enfermos.
— Prepare o necessário, disse ao Irmão Estanislau. Há já dois ou
três dias que não vejo os Irmãos reunidos. É preciso dizer-lhes que
todos estejam aqui, na segunda-feira, dia 11 de maio, para me fazer
companhia durante a celebração da unção dos enfermos. Temo a
emoção que vou sentir, pois será a última vez. Mas, como diz Jesus,
é preciso cumprir toda a justiça.
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Às 17 horas do dia 11 de maio, Marcelino
recebeu a unção dos enfermos e o viático que
o preparavam para a grande viagem. Teve
ainda força suficiente para, sozinho, tirar as
meias, para ser ungido no peito dos pés.
Dirigiu depois algumas palavras aos Irmãos:

“Na hora da morte a gente sente apenas
uma tristeza: a de não ter feito o bastante
para Deus”.
“Lembrem-se que vocês são irmãos, que
Maria é nossa Mãe comum e que somos chamados à mesma herança que é o céu.”
Falou da caridade e da obediência com
grande animação:
“Meus filhos, como é bom morrer na Sociedade de Maria. Acompanhei a morte de
muitos Irmãos. Não vi um só que na hora
de morrer estivesse arrependido de ter sido
religioso”.
Nesse momento, havia feito um esforço
muito grande para falar com tanta emoção.
Teve que parar um pouco, fazendo aos presentes sinal para que tivessem um pouco de
paciência.
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Retomou:
“Meus filhos, não posso dizer-lhes muito mais. Não me lembro
de ter, voluntariamente, feito algo que pudesse causar sofrimento a
alguém; mas se, por acaso, isso tiver acontecido, peço humildemente
perdão a quem magoei”.
Havia soluços por todos os cantos da sala. Quase instintivamente
os Irmãos se haviam ajoelhado. Foi um dos capelães que traduziu
esse gesto em palavras: “Nós é que devemos pedir perdão ao Padre
Champagnat”.
Chorando tanto quanto os demais, Marcelino se retirou para o
quarto e se entregou a uma longa oração.
Nos dias seguintes, apesar das dores que sentia ao se deitar, ficou
quase todo o tempo na cama.
Depois de uma novena a Santa Filomena, houve uns dias de melhora nos quais renascia a esperança. Não sentindo mais dor nos
rins, ia rezar na capela.
— O senhor virá ver a nova credência?, perguntou-lhe o Irmão
Estanislau.
— É realmente bonita. Agora você tem o espaço necessário para
guardar os paramentos. Você está contente?
— Certamente. No entanto, eu ficaria muito mais contente se ela
pudesse lhe servir.
— Não, não servirá para mim, mas servirá a outros. O essencial
é isso.
Aproveitava esses momentos de melhora para dar uma olhadela
de mestre:
“Vejo alguns noviços que trabalham com muita moleza. Devo me
repreender por não ter feito bastante questão do trabalho. A pre-
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guiça é um dos piores vícios e é talvez o que causa maior mal aos
religiosos”.
Gostava de falar com o Irmão Francisco para pedir-lhe que o ajudasse a pensar em Deus, comunicar-lhe o medo de não ter trabalhado bastante para ele.
— Há ainda uma obra que eu não pude terminar. Na semana passada eu não tinha forças para pensar nela. O senhor Boiron nos oferece um terreno em La Valla, se quisermos nele estabelecer uma colônia agrícola.15 Ouvi falar desse projeto quando estava em Paris. Eu
falei a este respeito com o barão de Gérando. Tratava-se de receber
dois ou três órfãos que viveriam com dois ou três Irmãos, para explorar essa propriedade. Seria preciso também ver como organizar a
vida comunitária dos dois outros Irmãos que dão aula em La Valla. À
medida que os órfãos crescessem, seria preciso ver se eles se interessam pela agricultura, mas nessa propriedade seriam instaladas também algumas oficinas de tecelagem, para ocupar os jovens durante o
inverno. Não vou lhes dizer que essa ideia está bem no ponto, mas
devo-lhes confessar que sempre lastimei não termos dado sequência
ao que tínhamos começado em 1826. Com os órfãos, vocês podem
se lembrar que foi somente uma questão de ordem moral que nos
fez parar: essas crianças da rua, que cresceram sem amor, facilmente
eram dominadas pelo vício da impureza, pervertiam os postulantes
que vinham de famílias do campo, mais sadias, mas sem defesa. Então, me parece que alguns Irmãos, incapazes de dar aula, mas muito
ajuizados e animados de zelo apostólico, poderiam realizar um bom
trabalho. Seria uma tarefa que corresponderia ao nível deles, com um
15 A ideia de colônia agrícola vem de um socialista cristão: Villeneuve-Bargement, que havia calculado que muitos hectares ficavam sem cultivo. Poderiam ser entregues às famílias
ou associações que aceitassem órfãos, dando a essas crianças o gosto pelo trabalho agrícola. Assim poderia ser evitado o êxodo do campo para as cidades, com o aparecimento
consequente do proletariado. A ideia que teve certo apoio não vingou.
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grupo não muito grande, mas de apenas alguns meninos: uma espécie de pequena comunidade. Mas eu não refleti bastante sobre isso.
O Padre havia feito um esforço muito grande e parou.
— Não posso falar mais. Diga-me o que pensa disso.
— A ideia é, sem dúvida, boa. Mas, na verdade, seria para mim um
caso de consciência deixá-lo tratar desse assunto na situação em que
se encontra. Não se preocupe com isso. Se Deus quer essa obra, fará
com que o senhor se torne capaz de realizá-la. Agora ouso dizer-lhe: não pense mais nisso. Eu me permito dar-lhe esse conselho.
O senhor sempre seguiu o conselho de São Vicente de Paulo: “Não
querer passar à frente de Deus, mas caminhar com o mesmo passo”.
É isso que deve ser feito agora.
— Obrigado. Sua decisão será, para mim, a indicação da vontade
de Deus.
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Como Marcelino havia anunciado, a enfermidade recomeçou com toda a força. Achou,
no entanto, que teria tempo para, com os Irmãos Francisco e Luiz Maria, fazer o que ele
queria chamar seu testamento espiritual.
— Meu Pai, disse o Irmão Francisco, os
Irmãos ficariam encantados, mas temo que
isso o canse demais.
— Não, o Irmão Luiz Maria vai transcrever
o que eu quero dizer. Como não tenho força
para falar depressa, ele terá tempo para escrever. Antes, terá que ter paciência.
E se puseram a trabalhar. Quando terminou o rascunho, disse ao Irmão Luiz Maria:
“Passe a limpo e depois venha ler o texto
para mim”.
Após chegar a um acordo sobre o texto,
disse o padre Champagnat:
— Reúnam agora os Irmãos. Entrarão na
minha sala os que puderem. Os outros ficarão no corredor. Você, Irmão Francisco, me
levantará um pouco a cabeça, para que se
veja bem que fui eu que ditei o que está escrito. O Irmão Luiz Maria se colocará diante da
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porta e lerá em voz bastante alta para que todos ouçam. Você pedirá
ao Pe. Matricon que me dê a indulgência dos moribundos e, depois,
fará a leitura das minhas últimas vontades.
E enxugou uma lágrima.
A cerimônia foi realizada após a oração da noite.
O moribundo começou pedindo perdão aos que poderia ter
ofendido.
“Morro, continuou, cheio de respeito, reconhecimento e submissão para com o Reverendo Pe. Superior-Geral da Sociedade de Maria e nos sentimentos da mais completa união com os membros que
a compõem.”
A seguir, evoca a obediência para com o Superior, representante
de Jesus e a caridade para com todos:
“Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou”.
Nenhuma inveja com relação a outros religiosos educadores, desejo de íntima união com o ramo dos Padres, perseverança na prática
do exercício da presença de Deus, devoção a Maria, primeira Superiora da Sociedade, a São José, aos Anjos da Guarda.
“O sofrimento é inevitável para quem deseja viver como bom religioso. A graça de Deus torna tudo suave. Jesus e Maria os ajudarão
e, aliás, a vida é curta e a eternidade nunca terminará... Deixo-os
com confiança nos Sagrados Corações de Jesus e de Maria”.
Era o dia 18 de maio. Ouviam-se soluços. Havia também frases
que eram murmuradas: “Não nos esqueça diante de Deus”. No
meio desses sussurros, prestou atenção na palavra “esquecer”.
— Não, isto é impossível!
O Irmão Francisco lhe pediu que abençoasse os que ali se encontravam. Sua voz estava fraca, mas juntou toda sua energia para
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essa bênção. Recitaram, então, às suas intenções: três Ave-Marias, o
Lembrai-vos e o Sob a vossa proteção. Depois, o Irmão Francisco
pediu que se retirassem, pois o doente devia ter feito um grande
esforço para participar realmente da cerimônia.
Disse aos que permaneceram ali: “Agradeço a Deus por me ter
dado o pensamento de fazer meu testamento espiritual. É um pouco
minha maneira de dizer ‘muito obrigado’ a essa comunidade que eu
sacudi mais de uma vez, mas que me ama muito”.
Esse amor se manifestava em um fluir contínuo de orações às suas
intenções, não apenas dos Irmãos de L’Hermitage, mas também dos
que estavam nas escolas. E havia também testemunhos bem concretos desse amor: no corredor, haviam sido colocados tapetes e
tiravam-se os sapatos para evitar qualquer barulho que pudesse impedi-lo de descansar. O Pe. Bellier, amigo do Pe. Mazelier, que trabalhava o mais que podia para que se realizasse a união dos Pequenos Irmãos de Maria com os Irmãos de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
estava encantado: “Nunca algum príncipe deste mundo foi tratado,
em seus últimos momentos, com mais carinho”.
Contudo, isso não impedia o doente de sofrer. O estômago não
suportava mais nada. Vomitava, com frequência, matérias sangrentas que, às vezes, se haviam aglutinado em bolas bastante grossas.
Era tão doloroso que em um mesmo dia desmaiou duas vezes. A
aplicação de gelo no estômago era o único meio de aliviá-lo um
pouco.
A disciplina eucarística da época permitia muito raramente poder
receber o viático uma segunda vez. Bem que ele gostaria de comungar, mas os vômitos frequentes pareciam privá-lo definitivamente
desse consolo.
Havia pouco, tinham-lhe dito em Valfleury que a Venerável Inês
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de Langeac, passando um dia neste santuário, quando o padre estava
ausente, recebera a hóstia da mão de um anjo. Dirigiu-se então ao
seu Anjo da Guarda que invocava todos os dias, para que lhe obtivesse essa graça.
“Pendurem na cortina de minha cama uma imagem do Anjo da
Guarda. Eu vou fazer-lhe um pedido.”
E efetivamente sentiu que os vômitos cessavam.
“Há já uma hora que não vomito. Posso comungar. Peçam ao Padre capelão que me traga o bom Deus.”
Com que fervor recebeu seu Deus! Seu olhar, seus gestos, sua postura, tudo enunciava o ardente amor que o penetrava.
Mais de uma hora se passou sem vômitos. Depois, a enfermidade
retomou seu curso com mais ímpeto que nunca. Era 24 de maio,
véspera das Rogações.
Neste momento, lhe vem nova preocupação. “Por que é que estão
me tratando de forma diferente dos demais doentes? Há uma enfermaria. Transportem-me para a enfermaria. Darei menos trabalho;
será preciso correr menos para encontrar as coisas de que preciso.”
Foi necessário persuadi-lo de que os cuidados que deviam ser-lhe dispensados perturbariam ainda mais os Irmãos que dormiam
na enfermaria.
“Então, pelo menos, tragam-me uma cama de ferro, pois quero
morrer como pobre.”
Aceitou-se então trazer a cama de ferro, deixando também a outra, o que de fato era mais cômodo quando era preciso trocar-lhe
a roupa. Estava nessa cama modesta quando deu o último suspiro.
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Os sofrimentos de Marcelino aumentavam, mas sua união com Deus não era
afetada por eles. Sem cessar, repetia atos
de amor, de confiança, de resignação e
invocações a Jesus, Maria, São José, ao
Anjo da Guarda, a seus santos patronos.
Continuamente, passava o olhar sobre as
imagens de Jesus, Maria, São José, o Anjo
da Guarda que haviam dependurado nas
cortinas de sua cama ou, então, beijava
o crucifixo. Queria ter sempre esta cruz
sobre a cama para poder beijá-la muitas
vezes; a todo instante, tirava os braços de
debaixo das cobertas para pegá-la.
Rezava o breviário até o momento em
que o livro lhe caía das mãos. Foi preciso
uma proibição formal para impedi-lo de
fazer o esforço de segurar o livro.
Até o fim, vai ser um apologista da vida
marista. No dia 2 de junho, vem lhe visitar
o Pe. Janvier, pároco de Saint-Julien, padre
que em 1816 havia assinado a Promessa de
Fourvière. “Ah! se você soubesse, lhe diz
Marcelino, como é bom morrer na Socie-
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dade de Maria, você não duvidaria um instante em nela entrar.”
Para ele, o sofrimento passageiro não contava. Pensava apenas no
céu: “Logo verei todos esses bons Irmãos que me precederam...
Quando eu tiver a felicidade de estar perto de Maria, rezarei a ela
por todos vocês. Sim, tenho a esperança de que todos os que perseverarem em sua vocação, e que tiverem devoção a esta Boa Mãe,
serão salvos”.
O Pe. Thiollière-Dutreuil, pároco de Saint-Chamond, tinha vindo
visitá-lo e lhe dera a entender que se os vômitos cessassem, por algum tempo, embora curto, ele ainda poderia comungar. Pediu essa
graça por intercessão de São José e, no dia 4 de junho, pôde receber
uma vez mais o viático.
No dia 5 de junho, sexta-feira, seus sofrimentos foram extremos
e o Pe. Bellier escreveu um pouco mais tarde ao Pe. Mazelier, e
comunicava-lhe a impressão amedrontadora que lhe haviam feito os
sofrimentos de uma enfermidade incurável.
Havia 20 dias que o médico vinha repetindo que não passaria 24
horas. Mas na tarde dessa sexta-feira via-se que a hora chegara. Muitos Irmãos desejavam passar a noite ao lado dele, mas ele queria
apenas os Irmãos Hipólito e Jerônimo.
Pelas duas horas da manhã lhes disse: “Sua lâmpada se apaga”.
Mas os dois estavam bem acordados e bem atentos: não, Padre, a
lâmpada está em bom estado.
“Aproximem-na... Não, não consigo vê-la. Está bem. Compreendi: é minha vista que se acaba! Bendito seja Deus.” Murmurou ainda
algumas orações e depois entrou em agonia. Essa durou uma hora,
mas foi calma porque o organismo estava esgotado e os vômitos
haviam terminado.
Às 4h20, a respiração se tornou irregular. A comunidade estava
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então reunida para o canto da Salve Rainha, que o moribundo havia
introduzido no regulamento por ocasião da Revolução de 1830. O
canto foi seguido das ladainhas de Nossa Senhora e foi durante essa
oração que Marcelino adormeceu no Senhor. Era na aurora do sábado, dia 6 de junho de 1840, vigília de Pentecostes.
O rosto estava muito pálido, mas conservava o ar de bondade que
conquistava os corações. O corpo permaneceu flexível até o momento de colocá-lo no caixão. O Sr. Jean-Joseph-Ravéry, pintor de
Saint-Chamond, veio fazer o retrato, no mesmo dia da morte.
Os Irmãos se organizaram para assegurar uma oração contínua ao
lado dele todo o sábado e todo o dia de Pentecostes.
As exéquias foram celebradas na segunda-feira, com a presença de
muitos padres e notáveis de Saint-Chamond: Victor Dugas, Antoine
e Eugène Thiollière, Antoine Neyrand, Richard Chambovet, Roger
de la Bastie, Montagnier, Gayot.
Entre os sacerdotes, estavam presentes: Jean-Baptiste Épale, o pequeno catequizado do Rosey, que, em breve, se tornaria Bispo da
Melanésia, e morreria massacrado pelos aborígenes de San Cristobal, no arquipélago de Salomão.
O cemitério que ia acolher este corpo sacrificado por tanto sofrimento era ainda pequeno. Seria muito alargado e encompridado, no
ano seguinte, o que ia causar uma primeira exumação do caixão. No
intervalo, havia sido construído um jazigo no qual foi depositado o
caixão e, depois, foi elevado um pequeno monumento em memória
do falecido.
A verdadeira exumação foi feita em 1889, com o reconhecimento
dos restos mortais para assegurar a autenticidade das relíquias, que
um dia deveriam ser apresentadas e ofertadas.
A partir de então, os restos de Marcelino Champagnat estão na
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capela de L’Hermitage e, desde sua beatificação (1955), estão em um
lugar de honra no centro de uma abside criada para isso, e iluminada
com vitrais admiráveis.
A capela conserva a imagem da Santíssima Virgem que Marcelino
venerava e diante da qual rezava, como também o tabernáculo que
Marcelino havia recebido como dom e o altar diante do qual celebrou a missa nos três últimos anos de sua vida.
Não se esquece de Marcelino Champagnat. Continuamente, há
pessoas que vêm rezar em seu túmulo. Em muitos países, seu nome
é conhecido e sua memória cultivada. Levantam-se estátuas, ruas e
praças recebem seu nome. Muitos peregrinos vêm a L’Hermitage
celebrar acontecimentos da vida, aniversários, com os Irmãos. Reza-se a ele por meio de novenas ou de ofertas simbólicas de velas. Sim,
continua vivo. Apresenta-se como modelo difícil de seguir em suas
atitudes, muitas vezes heroicas, mas encorajando e iluminando os
pequenos treinos que cada um tenta em direção à santidade.
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Cerca de 50 anos após a morte do Fundador, achou-se que era tempo de pensar na
beatificação do Pe. Champagnat.
O Irmão Teofânio, Superior-Geral dos Irmãos Maristas, pediu então aos Irmãos que
o conheceram que pusessem por escrito as
pequenas lembranças que dele tivessem.
Rogou-lhes também de pedir às pessoas de
Saint-Chamond, Marlhes e La Valla etc. que
o haviam conhecido de fazerem o favor de
comparecer perante uma comissão nomeada
pelo Arcebispado de Lyon. Lá, depois de ter
jurado dizer a verdade, dariam seu testemunho sobre o que sabiam. É o que se chama
processo ordinário, pois, na terminologia canônica, o Bispo é chamado “Ordinário do
lugar”. Estamos em 1888.
Depois, começa o processo apostólico que
se faz nos lugares dos apóstolos Pedro e Paulo,
portanto, em Roma. A causa é então entregue a especialistas que moram nesta cidade.
Este processo durou de 1897 a 1901.
Os especialistas dessa comissão estudam
os testemunhos que se referem à prática he-
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roica das virtudes teologais: fé, esperança, caridade e das virtudes
cardeais: fortaleza, prudência, justiça e temperança. O promotor da
fé, que vulgarmente se chama “advogado do diabo”, destaca tudo o
que nas biografias do interessado e nos testemunhos pode se opor
à prática de uma dessas virtudes. A refutação destas acusações é
trabalho do Advogado da causa.
No final desse estudo, as comissões antepreparatória, preparatória
e geral tomam posição favorável ou contrária e, no caso de Marcelino, decidem que ele praticou de modo heroico todas as virtudes
cristãs e que pode ser declarado venerável, e rezar publicamente por
sua intercessão. Estamos, então, em 1920.
As orações que lhe são dirigidas podem, então, ser acompanhadas
de milagres (por exemplo, curas) que, por sua vez, são estudados por
uma comissão. No caso de Marcelino, foram estudados dois casos
nos quais os médicos e cirurgiões concordaram em reconhecer que
a cura não pode ser explicada por causas naturais.
Chegamos assim à etapa da beatificação. No dia 29 de maio de
1955, domingo de Pentecostes, na Basílica de São Pedro, em Roma, o
Papa Pio XII irá, então, proclamar que Marcelino Champagnat merece receber o título de Bem-aventurado e ser invocado com esse título.
Era essa a etapa em que nos encontramos em 1992. Se dois outros
milagres são provocados por meio de sua invocação, o Papa poderá
proclamá-lo Santo.
Toda a vida do Pe. Champagnat é um ato de fé. São os atos de fé
também que podem decidir alguém ou uma família ou uma comunidade pedir um milagre.
A lentidão com que a Igreja trata cada uma das etapas, e o tempo
que se leva para passar de uma para outra, apresenta a vantagem de
obrigar os cristãos a rezarem intensamente. Por uma parte, Jesus
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disse que é preciso rezar sem cessar e, por outra, afirma a seus discípulos que se tiverem fé, farão as obras que ele mesmo fazia e mesmo
maiores (Jo 14,12).
Os poderes prometidos aos discípulos aqui na Terra não se perdem quando uma pessoa vai para o céu. Por isso, Santa Terezinha
de Lisieux podia anunciar que ela passaria o céu a fazer bem aos que
ficavam na Terra. Marcelino dizia: “Esquecê-los? Impossível!...”

Gabriel MICHEL
Notre-Dame de L’Hermitage, 25 de março de 1992.
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