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I - JANSENISMO - 17
o
 E 18

o
 SÉCULO 

 Antes de Jansenius (bispo de Ypres-Bélgica‚) já  havia disputas teológicas entre 

Agustinianos e Molinistas.  

 Jansenius morre em 1638 depois de ter escrito um livro enorme (1.300  páginas) 

l’Augustinus, isto é, a doutrina de Santo Agostinho. 

 Época de apaixonadas discussões doutrinais. 

 Combatem o protestantismo em seus escritos. Em geral são humildes, mas eles tem o 

culto da verdade, a tal ponto de chegar à obstinação. Se consideram os donos da verdade. 

Doutrina e personagens 

1. Problema da graça e da predestinação. 

2. Personagens:Jansenius; Saint-Cyran; Angelique Arnaud; Antoine Arnaud; Pascal e 

outros. 

3. Calvino (1560): "Chamamos Predestinação, o Conselho Eterno de Deus pelo qual ele 

determinou aquilo que ele quis fazer de cada homem porque ele não os criou com as 

mesmas condições, mas ordena a uns para a vida eterna e a outros para a eterna 

condenação". 

4. É uma época de pestes terríveis e tem-se a idéia que a peste é um castigo de Deus. 

5. Em todos os casos, os grandes homens desta época, Bérulle e Condren tem, como 

Jansenius, o sentimento muito vivo e certo que o pecado é um mal supremo. 

6. Jansenius escreve seu Augustinus, um pouco com Saint-Cyran, entre 1628 e 1636. Morre 

da peste em 1638 e o seu livro é publicado em 1640. 

7. Contra os princípios que vão orientar estes dois autores, há  um jesuíta, Molina, que 

escreve em 1595: "A predestinação é atribuída a Deus, por uma via anterior aos méritos 

que lhe permite em adaptar a predestinação ao caso de cada homem. O livre arbítrio deve 

consentir sua adesão pois que ele é motivado por um apelo da graça suficiente 

fornecendo-lhe os meios. 

II. - JANSENISMO (na região) e RIGORISMO 

2.1 - Jansenismo 

O que é o JANSENISMO na época de Champagnat e na REGIÃO, no 19º século? 

- A tendência jansenista se desenvolve em Lyon e outros locais. 

- Não há mais rixas sobre textos difíceis de Jansenius, mas sobre os problemas concretos: 

confissão e comunhão. 
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- Princípio jesuíta: "se vos confessardes de um pecado mortal com o desejo de vos corrigir, 

mesmo se a experiência vos diz que tornareis a cair, não somente podeis, mas deveis comungar". 

- Os jansenistas acham isso escandaloso. A comunhão é uma recompensa pela conversão 

efetiva. 

- Mesmo neste rigorismo geral, há  alguns pontos onde os jansenistas são mais rigorosos, por 

exemplo, o empréstimo com juros, gerando lucros. 

- Os jansenistas: somente a caridade, e uma caridade gratuita, deve ser o princípio. Empresto 

porque eu amo, e o proveito que eu espero do empréstimo é que aquele ao qual eu empresto me 

ame  mais que antes em Deus e por Deus. 

- Os não jansenistas: lamentam de mais a mais a perda que fazem emprestando sem juros 

(com este dinheiro, eu podia comprar um gado que me produz leite, etc...). Portanto, é legítimo: 

peço um juro. 

- De qualquer forma, um jansenista dirá : vós pecais contra a justiça se emprestais com juros 

(lucro) a qualquer pessoa que está  na indigência. 

- Jean-Louis Duplay, confessor do Pe. Champagnat é um dos que aceitam a justificação do 

empréstimo com lucros. 

- Em todo caso, os jansenistas são severos sobre a fidelidade nas declarações, não é 

permitido trapaças. Agir segundo a verdade. Um exemplo: Maison Bonner, 1.000 francos (com 

Courveille). Um ano mais tarde, mesmo contrato, 1.600 francos (sem Courveille). 

Provavelmente a 1ª escritura (particular) não tinha taxas, enquanto que na escritura oficial 

havia taxas. 

- Liturgicamente, os jansenistas se opõem às novas devoções: Sagrado Coração, Imaculada 

Conceição... 

- É, sem dúvida, um dos seus grandes defeitos: opor-se à evolução. 

2.2 - Rigorismo 

TESES MORAIS 

- não temos nenhuma idéia da moral a que se referia Champagnat. Normalmente, o que era 

ensinado era o tutorismo (defensorismo) ou o probabilismo. Prováveis causas da morte do 

rigorismo, uma das principais causas do enfraquecimento da piedade e de indiferença quanto aos 

cuidados para com a religião. 

- Ensino no seminário: Cholleton = probabilista 

- Onamismo conjugal: se a mulher colabora, mesmo contra a vontade = pecado mortal. 

- Não tendes o direito de mudar a não ser que seja de vossa livre vontade. Bailly, muito 

rigorista. 

- Lembramos que Cholleton - e Cattet - tem um ano a mais que Champagnat. Cholleton 

ensina a moral desde 1811. Ele tem 23 anos - uma lição antecipada sobre seus alunos. E no grupo 

dos futuros Maristas, quase todos o tomam como diretor espiritual. 

- O manual de Bailly será  colocado no índex somente em 1852. 
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- Colin - missionário acima de tudo - vai se rebelar contra o ensinamento recebido face à 

realidade que ele vê em suas missões. São também as missões que fizeram evoluir os Jesuítas. 

- Eis a maneira de agir do Jacquemond (pároco de Saint-Médard) com os pacientes: 

normalmente uma hora a seus pés. Ele escutava silenciosamente sem interromper, depois 

retomava ponto por ponto ( fazia a memória) e exortava de forma patética; indicava uma regra de 

conduta: instruir-se dos deveres do conhecimento de Deus e de si mesmo. Era dispensado por seis 

semanas - dois meses. Se não havia progresso, remarcava quantas horas fossem necessárias 

ainda. Se ele não tivesse mais pecado mortal, concedia a absolvição. Saía movido e 

impressionado. 

CHAMPAGNAT 

- Nem muito severo, nem muito indulgente, mas tinha uma posição tão equilibrada que todos 

os seus penitentes ficavam muito contentes com suas decisões. 

- O maior pecador encontrava nele um coração transbordante da caridade de Cristo. Ele 

encorajava os jovens Irmãos ou noviços violentamente tentados ou levados ao pecado,  pela força 

do hábito de se confessar 2 vezes por semana... 

- O que diz o Irmão Euthyme: "Durante o meu noviciado, seguia sua direção eminentemente 

paternal. Na confissão, era tão bom, tão interessante, tão encorajante que este exercício 

ordinariamente penível à natureza, era, com ele, agradável e mesmo atraente". (Summarium, 

317). 

- O Pe. Champagnat, certamente, somente ouviu falar mal dos jansenistas, mesmo se seus 

professores eram também tão rigoristas como eles, mas parece bem claro que ele soube colocar-

se fora do jansenismo e do rigorismo exagerado e do galicanismo. 

- Especialmente no assunto da comunhão, ele está mais próximo a Philippe de Néri ou dos 

Jesuítas: a comunhão é sempre útil quando estamos isentos de faltas mortais. 

MORAL DE SANTO AFONSO DE LIGUORI 

Moral que contribui para acabar com o jansenismo agonizante e suavizar o rigorismo que 

existia nos ensinamentos de quase todos os seminários. 

O manual de teologia, no tempo de Montazet, é Valla quadradamente jansenista. Sucede o de 

Bailly, somente rigorista. E todos sendo rigoristas, os professores de Champagnat, Cholleton, 

Cattet, deviam certamente criticar muito os jansenistas. 

O padre Colin será  muito antijansenista, jogando ao fogo os livros que lhe pareciam 

pintados de jansenismo. 

Para Santo Afonso de Liguori, beatificado em 1816, canonizado em 1839: pecado grave 

esquecido na confissão, pode-se comungar se temos a intenção de confessá-lo na vez seguinte. 

Não fixar imperativamente a 1
a 

 comunhão aos 14 anos. Champagnat autoriza Gabriel Rivat 

aos 10 anos. 

Portanto, mesmo se Cholleton foi o diretor espiritual de quase todos os Maristas e se, em 

seguida, em 1839 se faz Marista, não será  ele o escolhido para uma reciclagem teológica: será, 

sim, Epalle. 
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Esta Moral de Santo Afonso de Liguori é introduzida sobretudo por Gousset que dizia do 

rigorismo: "pode-se, a justo título, vê-lo como uma das principais causas do enfraquecimento da 

piedade entre nós e mesmo da indiferença em matéria religiosa". 

III - GALICANISMO 

O galicanismo é uma tendência semelhante ao anglicanismo, mas nunca ao ponto do cisma. 

A questão é: o poder papal e episcopal. 

Sustentam o seguinte: 

a) não se pode recusar ao papa o livre exercício das atribuições de seu cargo; 

b) seu poder religioso é superior, na direção da consciência cristã, ao poder político dos 

chefes do império. 

Podemos dizer também que São Luís, rei da França, mostra uma arrogante independência 

diante do papa, não em matéria de doutrina mas de caridade, justiça e bom senso. 

Princípios Galicanos: 

No 14º e 15º séculos tem lugar o grande cisma: dois papas, três papas: a cristandade é 

sacudida. 

É então que se proclamam os princípios galicanos (1407). Os quais são os frutos do Concílio 

de Constâncio (não ecumênico): 

 o concílio está  acima do papa; 

 uma bula papal não tem valor, na França, se ela não for assinada pelo rei e pelo 

parlamento. 

Os Quatro Artigos: 

Chega-se a um compromisso: Assembléia do clero presidida por Bossuet que proclama os 4 

artigos: 

l - No domínio temporal, os reis são independentes da Santa Sé; 

2 - O Concílio está  acima do papa; 

3 - O papa deve respeitar as regras, costumes e constituições da Igreja galicana; 

4 - As determinações do papa em matéria de fé são irreformáveis somente se existe o 

consentimento de todas as Igrejas. 

Aliança ocasional com o jansenismo: 

Há  casos em que o galicanismo se parece com o jansenismo, mas isto é problema bem 

diferente. O que eles têm em comum, é um certo desejo de independência, de resistência. 

Os jansenistas vão resistir à Unigenitus porque esta bula está  cheia de afirmações discutíveis 

e que aceitá -las eqüivaleria em reconhecer a infalibilidade face aos textos equivocados. 

O ensino nos seminários: 

Napoleão ajuntou artigos orgânicos não convenientes com o papa. Um deles impõe o ensino 

dos quatro artigos de 1682 e os bispos devem prestar contas ao governo. Fesch, arcebispo (1803), 
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e Courbon se acomodam ao semi-galicanismo tal que aceitam também M. Emercy e eles querem 

que os 4 artigos sejam ensinados. Portanto, Champagnat também recebeu este ensinamento. 

Mas amor ao papa: 

Ora, para as pessoas como Fesch, Courbon, Cattet, Cholleton, seu galicanismo não impede 

uma verdadeira devoção ao papa. Portanto, mesmo se Champagnat ouviu comentar os 4 artigos, 

esta é uma interpretação não muito galicana. 

O Seminário de Lyon: 

Começa uma correspondência entre Fesch e os vigários gerais, porque Fesch, durante oito 

anos, se considerar  responsável da diocese e exigir  ser considerado como canal de tudo o que se 

passa e dar  suas diretivas. Mas Fesch ‚ muito mal visto pelo clero monárquico. 

Em 1815, retorna Napoleão: 20 dias de caminhada até‚ Paris. Alguns pensam que se ele 

continuasse, seria o fim da religião. Ser  preciso cantar o "Salvum fac imperatorem?" 

No Seminário, imediatamente recusa-se o que encoraja as paróquias a fazer o mesmo. Os 

professores não sabem bem o que fazer. Os vigários gerais são oportunistas. Courbon dir  mais 

tarde: "aqueles que cantaram fizeram muito bem. Aqueles que não cantaram, fizeram melhor 

ainda". Alguns seminaristas se engajam na Federação dos Cantadores de Henrique IV (nas 

montanhas de Forez). O clero de Lyon ‚ acusado de sedução contra a autoridade. Ameaças de 

requisição do seminário para ali fazer um hospital militar. 

A devoção ao papa se firma: 

O ensino dos 4 artigos continuam  até 1845, mas a devoção ao papa cresce . 

Percebe-se que para Champagnat o amor ao papa é muito forte. Eis o que diz Silvestre: "A 

santa Igreja que ele amava com toda a afeição de seu coração e pela que ele tinha a mais inteira 

submissão e o mais profundo respeito, fixava sempre sua convicção, não somente sobre as 

verdades dogmáticas, mas ainda sobre aquelas que, então, não eram declaradas artigos de fé, tais 

como a Imaculada Conceição, a infalibilidade do papa, etc..." 

Assim, quando ele falava da Igreja, ele a chamava sempre de Santa Igreja, nossa Mãe. 

Quantas opiniões controversas, ele permanecia com as decisões dos autores de maior 

credibilidade e São Francisco de Sales, pelo qual ele tinha uma terna devoção. Mas o que dizer de 

sua ligação com o Soberano Pontífice? Recebia algumas encíclicas, lia-as e permanecia atento ao 

tempo de duração. Não somente cria na infalibilidade do papa, quando fala ex-cátedra, mas 

desejava que seus Irmãos também cressem e ensinassem aos alunos. Numa palavra, nosso Pai 

fundador era Romano de coração e tinha um horror pelo que se chamava, naquele tempo, de 

galicanismo. Para ele a Igreja ou o papa, quando se trata de decidir qualquer questão relativa aos 

dogmas ou à moral, são a mesma coisa e não se enganam jamais. Assim podemos entender a 

afirmação de Champagnat a respeito do Papa: "O papa é para a Igreja o que o sol é para a terra". 

Em 1817, ano da fundação do Instituto, o para era Pio VII e o Bispo de Lyon era Fesch. Com 

a morte de Pio VII, Leão XII ‚ o papa e Fesch somente permanece com o título de cardeal-

arcebispo de Lyon e de Vienne, primado de Gaules (fim de 1823). 

O arcebispo-administrador se chama De Pins (despues de Dios la casa de Pinos). É muito 

favorável aos Maristas. Ele vai dizer ao Padre Champagnat de não hesitar em construir, pois se 

trata de uma obra de Deus e que ele mesmo ajudaria. 
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Pequenas noções sobre o ensino no Seminário: 

Os professores do seminário são muito jovens. Homens como Cattet faziam seus estudos 

com os Sulpicianos - Cholleton, idem - em 1809, mas os Sulpicianos são suprimidos por 

Napoleão em 1811. Então, um e outro são chamados a Lyon em novembro de 1811 e em seguida 

se tornam professores. são muito mais avançados nos estudos que Champagnat, por‚m eles tem 

apenas um ano a mais que ele. 

Gardette, é superior em 1812. É um santo homem, muito estrito. Não permitia a seus jovens 

professores de se lançar nas doutrinas pessoais. Eles ensinam Bailly, que é o manual de teologia 

do Seminário. Este autor ‚ um santo homem (+1808), mas evidentemente, de uma doutrina muito 

rígida do ponto de vista moral e que ensina as doutrinas galicanas. É um dos manuais menos 

ruins. Os professores o deviam fazê-lo assimilar, ditando algumas notas sucintas mais para 

abreviá -lo do que para abrir os horizontes. Fesch achava-o muito erudito, mas, enfim é este que 

conheciam nossos fundadores. É muito limitado sobre a polêmica contra os erros do passado e 

pouco adaptado ao presente. 

Os seminaristas tomam juntos os programas das lições, sob a orientação de um aluno mais 

avançado, que é chamado de mestre de conferências. Tinha também uma conferência aos 

domingos, isto é, uma revisão pública das conferências da semana, presidida pelo Reitor e, às 

vezes,  pelo Cardeal. 

A formação teológica é feita em três anos, com alunos pouco brilhantes, era necessariamente 

prematura. No estudo da Sagrada Escritura não existia a exegese. Estima-se que a formação sobre 

este ponto foi feita no Seminário Menor. Consistia sobretudo em aprender cada semana um 

capítulo do Evangelho. 

Para a História da Igreja, Montalembert (um leigo) dirá que não há  5 sobre 80 seminários 

que se preocupem nesta matéria. Entretanto, é o movimento "ultramontain" que vai suscitar um 

interesse neste sentido, pois se quer procurar ver se justamente nenhum papa não falhou na 

verdade. 

Há  um último ponto onde o ultramontanhismo de Champagnat pôde se manifestar: a liturgia. 

A liturgia lionesa é qualquer coisa de sagrado no Seminário, e certamente, Champagnat foi 

formado a este respeito por um rito que remontava ao século segundo. 

Em La Valla, ele é obrigado a celebrar neste rito. E em L'Hermitage não pode esquecer que o 

senhor De Pins foi seu benfeitor. Além disso, as escolas estão, em grande parte, na diocese de 

Lyon. 

Mas, somente em 1842, Colin introduz a liturgia romana na Sociedade. Portanto, penso que 

os Irmãos ficaram fiéis ao rito lionês toda a vida do Padre Champagnat salvo, seguramente, nos 

lugares que não eram da diocese de Lyon. 

IV - DEVOÇÃO MARIAL 

Ninguém tem dificuldade de pensar que a devoção a Maria - expressão antiga mas que diz 

bem aquilo que quer dizer - é uma das características de nossa espiritualidade. Procuremos, 

portanto, ver o que contribuiu para ressaltar este aspecto no coração de Champagnat. Isto não 

impede que sua convicção seja pessoal, mas ela nasce e se desenvolve num certo contexto. 

DUAS DIOCESES MARIAIS: 
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Nós nascemos no confluente de duas dioceses que são, sem dúvida, as mais marcadas pela 

devoção marial: Lyon e Puy. 

a) Lyon - Fourvière 

É o local onde aparecem os mais antigos documentos cristãos: uma carta conta a perseguição 

de 177, sob o império de Marco Aurélio, e os escritos de Irineu. 

A carta é simplesmente a narração de uma perseguição muito cruel, porém pode-se sublinhar 

um pequeno detalhe que mostra, de certa forma, que a figura de Maria, não está  ausente do 

pensamento destes primeiros cristãos. 

Desde o segundo século, Maria, é portanto, o modelo perfeito de Igreja para os cristãos de 

Lyon. Encontra-se também em são Clemente da Alexandria, na mesma época, esta mesma 

comparação: a maternidade virginal de Maria é a mesma da Igreja. 

Percebemos no 2
o
 século, em Lyon e em Alexandria, quando se fala da Igreja, fala-se de 

Maria. 

Mas eis que a colina de Fourvière onde habitavam os romanos tornou-se um velho fórum 

(foro vetere = Fourvière) e que, a partir do 3º século, ver-se-há  desabar todos os seus 

monumentos. 

Há tradições vagas sobre uma primeira igreja dedicada a Maria, no 5º século, e que teria 

substituído um templo dedicado a Vênus. Mas a única igreja conhecida, e ainda existente, é 

aquela onde os Primeiros Maristas fizeram sua promessa. 

Mas, mesmo se Fourvière não foi durante alguns séculos um lugar marial importante, a 

devoção a Maria foi grande em Lyon. Dizem que ali deve ter em torno de 300 estatuetas de Maria 

nas esquinas das ruas. 

De mais, há  alguma coisa que nasce em Lyon ao mesmo tempo em que se construiu o que 

chamamos hoje a capela, isto é, o santuário onde os Primeiros Maristas fizeram sua promessa: é o 

culto da Imaculada Conceição. 

Não vamos tratar aqui a história do dogma da Imaculada Conceição que, sem dúvida, foi 

bastante longa e polêmica. 

Havia já , isto sim, muita fé e um culto especial a Maria, neste particular. E os Maristas 

também expressam esse culto e sonham com a proclamação do dogma. Inclusive, sobre os muros 

de La Valla alguém escreveu, já  em 1820 a seguinte invocação: "Bendita seja a Santa e 

Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria". 

Em 1830 é Maria mesma que, em Paris, na aparição a Santa Catarina de Labouré, pede a 

Medalha Milagrosa com a invocação: "Ó Maria Concebida sem pecado, rogai por nós que 

recorremos a vós". Champagnat, certamente, conheceu muito bem, pois ali ao lado se 

hospedava quando ia a Paris - no Seminário das Missões Estrangeiras - para o encaminhamento 

da aprovação legal do Instituto. A proclamação do dogma somente aconteceu após a sua morte, 

isto é, no dia 8 de dezembro de 1854. 

A Diocese de Lyon quis recordar que Champagnat era uma pessoa bem adiantada no culto e devoção à 

Imaculada Conceição e, em l852, modificou o sino da Capela, pondo acima do novo sino a estátua dourada da 

Imaculada, iniciando assim aquelas celebrações luminosas que aconteciam todos os dias 8 de dezembro. 
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Quatro anos após a proclamação - 1858 - Maria aparece em Lourdes (França) dizendo à 

vidente Bernardete: "Eu sou a Imaculada Conceição". 

b) Le Puy 

Haveria outras coisas a dizer sobre a devoção marial em Lyon, porém, na idade média, o 

grande centro marial é Puy, primeira diocese de Marcelino Champagnat. 

Isto se deve sobretudo ao Jubileu. Quando a anunciação, 25 de março, caía numa sexta-feira 

santa, havia o jubileu. O papa acordava uma forma de indulgência a todos os que iam a Puy. E as 

condições de indulgência eram: rezar, confessar-se e comungar na Catedral. Isto podia acontecer 

uma, duas ou Três vezes cada século e cada vez havia dezenas ou centenas de milhares de 

peregrinos. 

Isto exalta uma festa de Maria, pois, mesmo se recentemente a anunciação se tornou a festa 

do Senhor, durante séculos era antes de tudo uma festa marial. 

O primeiro jubileu remonta ao ano de 992. No Jubileu de 1051, o Papa Leão IX, alsaciano 

que percorreu o mundo, pôde escrever ao Bispo de Puy, enviando-lhe a bula: "Em nenhuma parte 

do mundo a Santíssima Virgem recebe um culto tão especial e tão filial de respeito, de amor e de 

veneração como lhe rendem os fiéis da França inteira nesta Igreja do assim chamado "Mont 

Anis", outrora dito "Puy de Santa Maria". 

Marcelino Champagnat, ao nascer, pertencia à diocese de Puy. Não sabemos se ele ali foi 

alguma vez, pois Marlhes dista de Puy uns 60 km. Seu pai, João Batista, certamente sim, por 

causa dos penitentes. 

Sendo estas peregrinações muito célebres, um dia, em 1809, Courveille ali vai também e é 

curado de sua cegueira, pegando o óleo das lâmpadas que contornavam a está tua de Maria e 

passando-o sobre seus olhos. Retornou em 1810 prometendo à SSma. Virgem de fazer tudo o que 

Ela quisesse. De lá  vai ao Seminário de Verrières onde permanece pouco tempo devido ao 

retardamento escolar. Em 1812, retorna à Puy e desta vez recebe a suposta aparição (ou audição), 

da qual ele falara a alguns colegas do Seminário de Lyon no final do ano escolar de 1814-1815, 

com os quais programara a fundação da Sociedade de Maria. Em 1816, no dia 23 de julho, um dia 

após a ordenação sacerdotal, o grupo sobe a Fourvière e fazem a grande promessa. Sabemos o 

que aconteceu depois. 

Não fazemos aqui referências aos tristes fatos que envolveram a vida de Courveille e que 

tiveram repercussões negativas para Champagnat e a comunidade dos Irmãos. Apenas lembramos 

aqui, porém, que os últimos trinta anos foram favoráveis ao Então monge Courveille. Ali é que o 

senhor Padre Mayet, em 1836, escreveu-lhe solicitando que relatasse o que se passou em 1812, 

naquela suposta aparição. (Cf. p.44 do livro "Contexte Historique et Religieux de Marcellin 

Champagnat" - infuences reçues - Fr. Gabriel Michel). 

O Pe. Coste que foi um historiador objetivo, nas notas sobre este texto citado acima, faz 

alusão nítida sobre a sinceridade de Courveille e também a possibilidade de uma revelação 

autêntica. 

Este foi o início do culto marial e o motivo da Sociedade de Maria, começada em Puy, 

continuada em Lyon, onde Fourvière vai ser o lugar de inspiração de todo um número de 

fundadores do século IXX. 
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V - CONSAGRAÇÃO E OUTROS ASPECTOS DA DEVOÇÃO MARIAL 

Apresentamos aqui o aspecto da consagração e outras atitudes correspondentes, pois a 

promessa de Fourvière é também chamada de consagração e os Maristas tem também diversas 

outras consagrações, Champagnat igualmente. 

Nos primeiros tempos da Igreja, conhecemos orações a Maria (Sub Tuum), louvores a Maria, 

mas a partir de quando se consagram a ela? 

O que quer dizer consagrado pela verdade? Pensemos nas palavras de Jesus (Jo 17,19): "Eu 

me consagro (santifico, sacrifico) a fim de que eles sejam consagrados (santificados) pela 

verdade". Quer dizer: "Eu (Jesus) digo e faço a verdade sem concessão. E é por isto que fui 

condenado". Então seus apóstolos deverão fazer o mesmo: fazer da vontade do Pai seu alimento. 

Mas Deus respeita a nossa liberdade: "Eu estou à porta e bato". Então ele pede a Maria: 

"Queres que teu ser se torne capaz de Deus? Tenho necessidade de um sim..." 

Eis onde se situa a consagração. Eu proclamo que adiro à vontade de Deus sobre mim. Se eu 

Não faço isto, me torno um materialista. Consagrar-se é, pois, um ato normal do cristão. 

Na consagração que os Maristas fazem durante o retiro de 1834, invocam Santo Ildefonso de 

Toledo. É porque temos dele a primeira consagração a Maria, isto no século 7º. 

Eis algumas passagens: 

"Como um corpo dócil nas mãos do Deus soberano, eu peço para me unir ao serviço da 

Virgem Mãe, de me devotar ao seu serviço. Faz-me esse dom, Deus humilhado no homem, de ser 

cheio de fé em tua encarnação falando da maternidade virginal, de ter a boca cheia de teus 

louvores. Que eu sirva tua Mãe, de forma que tu mesmo me reconheces como teu servidor. Meu 

maior desejo é de ser o servidor de seu Filho. Para ser o servidor devotado do Filho, desejo 

tornar-me o servidor da Mãe, pois servir a serva é preciso servir o Senhor..."  

Por estas palavras reconhecemos tanto o Padre Colin como também o Padre Champagnat: 

"TUDO A JESUS POR MARIA, TUDO A MARIA PARA JESUS". 

Portanto, eles fazem uma consagração a Maria que, anteriormente substituem os votos, visto 

que em 1831, 1834, eles não podem fazer os votos, o que não será  possível até‚ em 1836. 

Ora, uma consagração a Maria ‚ um pouco diferente de uma consagração a Deus. Podemos 

afirmar que, antes de tudo, é um ato de confiança: reconheço a missão de Maria para comigo 

porque Jesus disse: "eis teu Filho". 

Efetivamente os Maristas começam (nas consagrações de 1831 e 34) por esta alusão: 

"Santíssima Virgem, eis os filhos que vosso divino Filho vos deu". 

Em seguida: "Aceitai nosso reconhecimento e a oferenda de nossas mãos, de nossos 

corações, de nossas vontades, de nossas pessoas e bens, assim como somos". 

Mais: "promessa de trabalhar pelo desenvolvimento e expansão de vossa Sociedade; a glória 

de vosso Divino Filho e também a vossa; difundir o vosso culto; nada fazer sem implorar vossa 

assistência + diversos..." 

Encontramos em Champagnat a convicção de Santo Ildefonso: "Maria não guarda nada para 

si. Quando nos consagramos a Ela, nos recebe para oferecer-nos a Jesus e nos plenifica de Jesus". 
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Ainda: "Maria nada retém para si quando nós a servimos e quando nos consagramos a Ela. 

Ela não nos recebe senão para nos levar a Jesus". (Calendário Marista/95, p.74) 

Ou Então: "Sem Maria nada temos, mas com Ela temos tudo, pois Ela tem sempre seu 

Divino Filho nos braços ou no coração". 

E em Colin: "Imitando Maria, imitamos seu Divino Filho onde Ela ‚ a mais perfeita 

imagem". 

O livro "Traité de la Vrai Dévotion" do missionário Grignon de Montfort, século 18º, o qual 

ficou escondido durante um século, foi descoberto somente em 1842, é o livro que melhor 

recolhe as grandes intuições da Escola Francesa de Espiritualidade. Hoje é o livro de cabeceira do 

Papa. Seria interessante ver, embora não tenha influenciado diretamente Champagnat, o que vem 

a ser a verdadeira consagração. Além disso, este autor trata do assunto da mediação: Jesus Cristo, 

o grande Mediador, mas há outras mediações. E nisto está  o lugar de Maria, pois ela tem um 

lugar único na história da salvação. É através dela que Jesus Cristo veio ao mundo. 

Um questão é posta a Montfort: "Pode-se dizer que nos consagramos a Jesus por Maria, ou 

pode-se dizer também que nos consagramos a Maria?" 

Ele responde: "Consagramo-nos ao mesmo tempo à SSma. Virgem como meio perfeito que 

Jesus Cristo escolheu para se unir a nós e nos unir a Ele; e nos consagramos a Nosso Senhor 

Jesus Cristo como nosso fim último a quem nós devemos tudo". 

Quando olhamos a consagração que faziam os Maristas no final do seu retiro (1831...1839), 

vemos que é uma consagração diretamente voltada para Maria. Acrescenta somente: "para a 

glória de vosso Divino Filho e também à vossa". 

Mas é preciso compreender bem. Creio que eles tem os sentimentos correspondentes a tudo o 

que diz Montfort, mas eles tem um objetivo um pouco mais particular: em seguida, é uma 

questão de trabalhar para a "obra de vossa Sociedade" (um pouco mais adiante) "prometemos 

cooperar com todos os meios para o bom êxito e expansão de vossa Sociedade..." e está  posto 

antes: "trabalhar toda nossa vida pela glória de vosso Divino Filho e também para a vossa, e..." 

Os Jesuítas, no seu início, haviam começado por um voto: peregrinação a Jerusalém, após 

isto decidia-se. 

Os Maristas vão também se decidir por um voto (2 de fevereiro de 1833): trabalhar pelo bom 

êxito de Sociedade, pois a Consagração lhes parecia coisa insuficiente. Em todo os casos, este 

voto, feito um ano e meio depois da consagração de 1831, explica que os dois estão centrados 

sobre o mesmo fim: bom êxito e expansão da Sociedade. 

MARIA SUPERIORA 

Para nós, hoje, pode ser que não há  toda esta série de consagrações, mas para o Padre 

Champagnat esta idéia de tudo confiar à Maria porque Ela é a Primeira Superiora. Quando 

Champagnat estava em Paris devendo a¡ ficar alguns meses em 1838, escreve ao senhor 

Pompallier que está  em Oceania: "O Irmão Francisco é o meu braço direito; ele conduz a casa de 

l'Hermitage na minha ausência como se eu aí estivesse". (Por quê?) 

"Maria mostra visivelmente sua proteção nos cuidados de l'Hermitage. Oh! Como o Santo 

Nome de Maria é de grande valor, como somos felizes de pertencermos a Ela. Maria, eis todo o 

recurso de nossa Sociedade". 
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(E mais adiante): 

"Maria, sim, Maria, somente ela é nossa prosperidade. Sem Maria não temos nada e com 

Maria temos tudo porque Maria sempre tem o seu adorável Filho ou nos seus braços ou no seu 

coração". 

Colin tem expressões equivalentes: "Ó Maria, sabeis que eu não tenho feita nada sem a 

Senhora no desenvolvimento da Sociedade. Eu bem sei que ali não estás por nada. Vejo tão bem 

que é a Santíssima Virgem que faz tudo e que tem feito tudo". 

A história do título de Primeira Superiora é longa. Alguns tópicos: 

- CLUNY: Hugues de Cluny funda Marcigny, um mosteiro para 100 mulheres, mas existe 

somente 99, a centésima era a Virgem Maria que tem o seu lugar na igreja sob o título de Nossa 

Senhora Abadessa (Superiora) e no refeitório a sua porção destinada a um pobre. 

- CHAISE-DIEU: local não muito longe de Puy, Maria e seu Filho são reconhecidos como 

"REITORES" do mosteiro. 

- CISTERCIENSES (Roberto de Molesmes), a Virgem toma o lugar da abadessa no 

Capítulo. Nas origens, há  tradição de um santo que vê a Virgem presidir o Capítulo, mas de 

qualquer forma, se tornou uma realidade. MARIA É A RAINHA e os Cistercienses, seus 

vassalos. 

- FONTEVRAULT: Neste caso de Fontevrault há  dois mosteiros: um para monges e outro 

para monjas; aquele das monjas, era em honra a Maria, aquele dos monges, em honra a são João 

Evangelista que serviu Maria, seguindo o pedido de Jesus Cristo. (Aqui podemos pensar na 

palavra do Padre Champagnat, segundo o Ir. Silvestre: que São João é o primeiro Marista). 

Ali os monges trabalham para permitir às religiosas uma vida contemplativa. Em 

Fontevrault, o homem obedece à mulher porque Cristo obedeceu à Maria. Ter Maria como 

Abadessa, é "fazer memória" da presença real, pessoal, de Maria no seio da comunidade. 

- OUTROS CASOS: A mesma coisa com os Annonciades. Maria é a priora principal. A 

obediência não está  baseada sobre a pessoa do Cristo mas sobre o amor devido à Santíssima 

Virgem. 

Teresa de Ávila procede mais ou menos da mesma forma: coloca a estátua da Santíssima 

Virgem sobre o assento do coro da Superiora e designa Maria como "minha priora". 

E assim há  outros casos semelhantes nos séculos que seguem: Francisco de Sales, Jean-

Jacques Olier. Deste temos a seguinte referência: "Vós me chamais de fundador do Seminário de 

são Sulpício, mas deveis saber que o é Jesus em sua divina Mãe que ali está  e que a estabeleceu 

fundadora de toda a casa". 

COLIN E OUTROS MARISTAS 

Diz o padre Jeantin que, Colin, logo que assumiu o cargo de Superior do Colégio de Belley, 

afirmou: "Este cargo de Superior me atormenta; devo demitir-me deste cargo. Está  resolvido. Eu 

mesmo me demito. Não devo mais me inquietar. Vou colocar a Santíssima Virgem sobre um 

pedestal diante do meu quarto, e no colégio, nós a colocaremos na corte (pátio)". 

E mais tarde: 



Contexto historico e religioso — Ir. Gabriel Michel 

ch410106.doc          cepam/viamao 12 

De repente bate a mão sobre um armário e diz: "Eis onde vou colocar uma está tua da 

Santíssima Virgem. Ela ‚ a Superiora da casa; é a Ela que os alunos virão pedir as licenças; eles 

lhe dirão: "Santíssima Virgem, quereis dar-me a permissão..." Eu lhes responderei por Ela e, se o 

Bom Deus me der a graça de ficar unido a Ela eu lhe responderei tudo o que Ela quiser. O 

primeiro ato de autoridade que farei, este ano(1838) tomando posse da casa, será  uma 

consagração solene dos alunos e professores à Maria e cada professor irá assinar ". 

E ele ordenara colocar a estátua diante de seu quarto com a inscrição: Hujus domus regina 

(Rainha deste lugar). 

Em 1872, é feita uma declaração solene no Capítulo Geral dos Padres Maristas: Maria é 

reconhecida e proclamada, em nome de toda a Sociedade, nossa Fundadora, Primeira e Perpétua 

Superiora. 

ESPÍRITO MARIAL DE M. OLIER 

Sem dúvida, mais do que qualquer outro, se deve a influência marial de M. Olier que 

transmitiu convicções e hábitos nos pequenos e grandes seminários. 

De início era uma jovem eclesiástico estouvado (leviano) que, aos 20 anos, tinha necessidade 

de se converter. Uma humilde viúva toda devotada a Maria, chamada Marie Rousseau, vai dizer 

ao grupo ao qual ele pertencia: "Ai, senhores! como vocês me dão pena! Há  muito tempo que 

rezo pela vossa conversão!" 

No ano seguinte, vai a Roma para seus estudos e se torna quase cego. Parte em peregrinação 

a Loreto, a pé (são aproximadamente 200 km), passa uma noite na santa casa, é curado e recebe 

um grande desejo de rezar. Diz: "É neste santo lugar que fui gerado para a graça pelas orações da 

Santíssima Virgem e esta Mãe de misericórdia me fez renascer para Deus no mesmo lugar onde 

ela gerou Jesus Cristo em suas castas entranhas". 

Vai em seguida comunicar-se com Agnès de Langeac - que fez votos de servidão bem antes 

de Grignon de Montfort - e que lhe diz: "Eu recebi da Santíssima Virgem a ordem de rezar por 

vossa conversão, Deus que vos destinou a lançar os primeiros fundamentos dos seminários do 

reino da França." 

Ei-lo inicialmente zeloso missionário na região de Clermont. Os povos acorriam às missões 

de 7 ou 8 lugares (28 a 32 km). Passavam as noites na igreja, dormiam sobre a soleira da porta 

mesmo e esperavam até‚ 3 ou 4 dias consecutivos para se confessar. "Eu pregava sobretudo o 

respeito devido ao Santíssimo Sacramento e a devoção a Santíssima Virgem com abundantes de 

vivas luzes e muita afeição. 

A devoção a Santa Virgem Maria continuou depois nestes lugares e são vistos ainda esta 

pobre gente levar consigo o terço todos os dias e recitá -lo enquanto vão ao trabalho e enquanto 

voltam do mesmo. É mais ou menos na mesma época de são Francisco Regis. Este morre em 

1640 e, Olier, em 1642 vai iniciar o Seminário de são Sulpício. É encarregado da paróquia, tem 

muitas dificuldades, mas confia tudo a Maria e sua igreja depressa se torna pequena. Constrói a 

são Sulpício atual que ‚ uma das maiores de Paris. 

É durante uma oração à Maria que concebe o plano de seu Seminário. Primeira pedra: 

Natividade da Santíssima Virgem. Lança medalhas nos fundamentos. Elas representam a 

Santíssima Virgem velando sobre o edifício e ali se lê a inscrição, em latim: "Com Ela e nela e 
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por Ela todo o edifício se eleva como um templo de Deus". No interior da igreja, a Capela da 

Santíssima Virgem é muito cuidada. 

É uma das maiores pinturas dos tempos que pinta o forro: triunfo de Maria. Quadro 

principal: Maria no meio dos Apóstolos, portanto, Pentecostes sobre Maria e a Igreja. Renovação 

das promessas clericais em 1650 por ocasião da Festa da Apresentação: 21 de novembro que se 

tornar  a festa clássica da vocação sacerdotal. O Seminário é bento no dia 15 de agosto de 1651. 

Nos seminários dependentes de são Sulpício, o terço é rezado todos os dias. 

DOUTRINA DE M. OLIER (aspecto marial) 

1. Vida de Jesus em Maria - Inicialmente na anunciação: "Maria era tudo para ele. Ela era 

seu alimento, sua vida, sua morada e seu templo. 

E Jesus em compensação a comunga a seu Espírito, a seus dons, a seus tesouros imensos e a 

sua vida. Ele se d  todo a ela. Ora, esta obra-prima é para durar sempre. No céu, esta vida alcança 

sua consumação última. Ele ‚ sua plenitude espiritual e divina. 

2. Maria e o Corpo Místico - Indo a Jesus por Maria, a Igreja Não faz outra coisa que seguir 

a ordem que o Pai eterno guardou em si dando-nos seu Filho, fazendo depender a encarnação do 

consentimento pessoal de Maria. 

O Espírito Santo, princípio da formação do Corpo de Jesus Cristo nas entranhas de sua Mãe é 

o mesmo que veio formar espiritualmente Jesus Cristo em nós e, por esta obra, Maria é o 

instrumento que Deus quer se servir. 

Jesus não quer que Maria seja sacerdote (padre) e nem que ela esteja na Santa Ceia, mas ele 

quer que ela se encontre no Cenáculo, no dia de Pentecostes com os Apóstolos, afim de derramar 

nela a plenitude de seu Espírito, como num reservatório da vida divina e de a distribuir, por ela, a 

todos os seus filhos e também para participar … Igreja que ela nunca ser  restaurada a não ser em 

sociedade com sua divina Mãe e participando de seu Espírito. 

Eis a idéia da mediação de Maria, sempre presente em Olier. 

Grignon deve ter ensinado muito bem a lição pois ele afirma: "Ela dá  a quem ela quer e 

quanto ela quer, quando ela quer e enquanto ela quer as graças do Pai eterno, as virtudes de Jesus 

Cristo e os dons do Espírito Santo". 

Resultado: "O apostolado - diz Olier - é feito com ela: os apóstolos tirando de Maria os 

conhecimentos e o amor que Jesus Cristo quer lhes comunicar, vão como que vasos cheios de 

graças, como fogo potente irradiando o amor e a luz de Deus no mundo inteiro". 

Olier, como Bérulle 30 anos antes e Montfort 50 anos mais tarde, se põe totalmente sob a 

dependência (subordinação) de Maria. Bérulle convidava o Cristão a se entregar a Maria "na 

qualidade de escrava, em honra da doação que o Verbo eterno lhe fez de si mesmo pelo mistério 

da encarnação que ele quis cumprir nela e por ela". 

Olier diz  que é preciso abandonar-se ao Espírito Santo a fim de que em Maria ele nos 

possua... tudo o que nos pertence ou pode depender de nós como nossos pensamentos, nossos 

desejos, nossas palavras e nossas obras. 

"Nós lhe suplicamos que ele faça de nós tudo o que lhe apraz, todos os dias de nossa vida... 

para ser outros Cristos em sua Mãe e por sua Mãe". 

3. SUBMISSÃO FILIAL 
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Olier sugere hábitos a aprender: "Eu adorarei o Espírito de Jesus plenificando o coração de 

Maria de disposições as mais puras e de sentimentos os mais santos pelos quais uma criatura 

possa honrar Deus sobre a terra. Permanecerei unido ao Espírito que o animava para lhe oferecer 

através da Virgem Maria tudo o que eu sou, tudo o que me pertence e tudo o que pode depender 

de mim como meus pensamentos, meus desejos, minhas palavras e minhas ações". 

(Isto nos faz lembrar a nossa consagração a Nossa Senhora). 

Ele diz a Condren que ele fez voto de celebrar uma missa em honra a Santíssima Virgem 

todos os sábados e Condren lhe diz que Bérulle também fazia o mesmo. Ele se sente obrigado a 

dar esmola se lhe é pedida em nome de Maria e lhe dá  qualquer coisa, não importa o que se não 

tiver dinheiro. "Este nome ‚ tão augusto que tudo em mim cede a tudo. Se forem ao Santíssimo 

Sacramento para ali encontrar Jesus Cristo, isto não impede que vão também para encontrá-lo na 

Santíssima Virgem, onde ele está  como num tabernáculo". 

(Cf. as visitas do Padre Champagnat ao Santíssimo Sacramento e a Santíssima Virgem). 

Recebeu de Condren esta invocação: "Vem, Senhor Jesus e vive em teu servidor". 

Ele compor  esta oração que se encontra em nossa primeira regra e que é repetida durante 

150 anos: "Jesus, vivente em Maria, venha e viva em vosso servidor..." 

É, sem dúvida, Grignon que melhor recolheu a herança: fazer todas as suas ações por Maria, 

com Maria, em Maria, para Maria, mas enfim nosso Champagnat está  bem próximo disso. 

Seguramente ‚ o espírito Marial de Olier que mais marcou Marcelino Champagnat, pois era o 

que se ensinava no Seminário. E, por estas considerações, podemos concluir que h  uma tradição 

secular que se transmite através dos santos, dos monges, dos espiritualistas e que, um dia, 

encontra um terreno favorável. Alguém que ‚ atento à graça se deixa conduzir por ela e, por seu 

turno, cria alguma coisa que seja mais sistemático, E Champagnat ‚ um homem prático: pelo mês 

de Maria, o catecismo da Santíssima Virgem, as festas mariais, fez ainda coisas mais eficazes que 

muitos dos seus predecessores. 

 

VI - ESCOLA FRANCESA DE ESPIRITUALIDADE 
 

I - BÉRULLE 

a) Vida 

Bérulle nasceu em 1575. Morreu quando Olier tinha 20 anos. Foi cardeal nos dois últimos 

anos de sua vida. Foi um grande intelectual e fundador, mas sobretudo a sua vida foi 

extremamente santa. 

Formado por uma mãe de uma piedade extremamente austera. Foi aluno dos Jesuítas que, 

dizem eles, nunca encontraram um "espírito tão enérgico, nobre; um juízo tão firme; uma 

memória tão afortunada; uma devoção tão amorosa e terna". 

Aos 17 anos parece ser j  um doutor maduro na ciência da salvação. Desde esta idade decide: 

"jamais passarei de uma ação à outra sem ver antes a vontade de Deus e escolherei sempre a mais 

perfeita". 

Santa Teresa D'Ávila teve em mente especialmente a salvação da França. Eis, então a 

intenção de introduzir na França o Carmelo, onde Bérulle se encarregar , após a morte da Santa. 
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Introduz seis carmelitas espanhóis muito marcados pela fundadora e ele era o seu fundador 

pela França. Evidentemente que esta espiritualidade (do carmelitas) o influenciam também. 

b) Doutrina 

Como disse um dos seus sucessores, ele fez, no que se refere à espiritualidade, uma 

verdadeira revolução copérnica. Renovou o espírito da religião, o culto supremo de adoração e de 

reverência. E, acima de tudo, introduz a contemplação da SSma Trindade. Quer três adorações no 

decorrer do dia: 

de manhã, a Trindade fonte de nosso ser; 

ao meio-dia, a Trindade perfeição de nosso ser; 

à noite, a Trindade fim de nosso ser. 

Além disso, leva os fiéis à devoção ao Verbo Encarnado. 

Bérulle, digamos, é um enviado de Deus, como São João Batista, para mostrar Jesus aos 

homens. 

Neste mundo da Renascença que põe seu ideal no homem, ele propõe a grandeza e a 

perfeição do Homem-Deus. Quer produzir, naqueles que estão de acordo, um elo de ligação com 

Jesus. • preciso honrar os primeiros atos de Jesus, a primeira elevação de seu espírito a Deus, 

seu Pai; a primeira efusão de seu coração pelos homens; seus primeiros olhares para a Virgem 

Maria. 

(Isto nos leva apensar nos três primeiros lugares: presépio, cruz, altar) 

O Verbo Encarnado ‚ alvo de adoração (‚ adorado nestes estados). 

O Verbo Encarnado ‚ meio de adoração (serve-se dele para adorar o Pai). 

Em toda a eternidade havia um Deus adorável, mas ele não podia receber da humanidade 

uma adoração infinita. O Verbo Encarnado ‚ exemplo de adoração. 

c) Fundador 

Em 1662 Francisco de Sales passa por Paris. Ele tem uma alta estima de Bérulle. É um 

homem a quem Deus deu muito e que é impossível achegar-se a ele sem ganhar, crescer, 

progredir". 

Ele o convida a fundar uma sociedade voltada … educação do clero. Este ser  o Oratório. Na 

Itália, Felipe Neri já  tinha a mesma idéia e Bérulle conhece um pouco a idéia de Felipe Neri, pois 

existia na França uma ou duas comunidades, mas a influência ‚ bastante distante e o Oratório da 

França se inspira naquela da Itália especialmente no sentido de se tratar de uma sociedade onde 

não são feitos votos, contentando-se somente com o voto do sacerdócio, que ‚ muito exigente, 

pois trata-se de ser um outro Cristo. 

H  uma teoria sobre a vida religiosa: não se deve menosprezar a vida religiosa ativa, pois 

"Deus é grande e Ele de grandeza a todos os que o seguem e, ainda, a vida religiosa ativa ‚ a vida 

de Maria". Porém, Bérulle admira mais a vida religiosa contemplativa, sob o ponto de vista da 

imitação de Jesus-Hóstia: "na Hóstia, Jesus está  numa Religião enclausurada, bem mais perfeita 

que aquela da vida religiosa ativa". 

Pela obediência: se torna a pronto nomeado pela voz do padre. 
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Pobreza: em tantos lugares piores que Belém. 

Castidade: afastar-se de todas as coisas sensíveis. 

Ocupação interior: voltado totalmente para Deus. 

Enfim, para ele mesmo e para a sua congregação, não escolheu a vida religiosa de votos. 

Sobre o casamento ele fala com muita sabedoria, mas com menos abertura que Francisco de 

Sales. 

d) Os Estados de Jesus 

Bérulle explica diversas vezes em suas obras sobre aquilo que ele chama de "estados de 

Jesus". Os mistérios de Jesus são passados, quanto … execução, mas eles São presente quanto … 

sua virtude (valor). Seu valor não passar  jamais e não passar  nunca o amor com o qual eles 

foram assumidos. "O espírito de Deus pelo qual este mistério se realizou, o estado interior do 

mistério exterior, o dinamismo que torna este mistério vivo e operante em nós, o m‚rito pelo qual 

ele nos tem alcançado junto a seu Pai, a disposição viva pela qual Jesus realizou estes mistérios, 

tudo isso sempre está  vivo e presente em Jesus. 

Isto tudo no obriga a tratar as coisas e os mistérios de Jesus não como coisas passadas e 

apagadas, mas como coisas vivas e sempre presentes. 

Fala-se do cristocentrismo místico. Trata-se de adorar Jesus nos diversos estados de vida 

pelos quais ele passou e em aderir a ele em suas atitudes interiores correspondentes: do menino, 

do jovem da vida oculta, daquele jovem da vida pública, daquele que sofre a paixão, do 

ressuscitado, daquele que sobe ao c‚u. Nisto está  a importância da Liturgia. 

Sem dúvida, é São João Eudes que lança o culto do Sagrado Coração. Mas ele fica 

Oratoriano até 1642 e ele conheceu Bérulle seis anos. (Bérulle +1629). 

Bérulle fala pouco do Coração de Jesus, mas ele fala mais da pessoa de Jesus. É mais 

sensível ao simbolismo do coração do que ao coração de carne: "O coração vivo de Jesus é tão 

ferido de amor e é por isto que esta chaga da lança ‚ reservada ao seu coração morto, como se, 

antes da morte, aquilo não o pode matar mais". 

e) Sentido Marial 

No seu espírito, jamais podemos separar Maria de Jesus. Maria ‚ colocada … parte e recebe 

de Deus um poder total como cooperadora do Espírito Santo. Não tem medo de fazer preceder a 

oração da manhã com uma Ave-Maria para que o trabalho externo da jornada comece por Maria. 

Ele não saía nunca sem antes se oferecer a Jesus Cristo diante do Santíssimo Sacramento e 

também a Virgem Maria. (cf. Champagnat: visita a Jesus e Maria) 

O senso marial de Bérulle confirma a idéia de aderir a todos os estados de Jesus. Porque ‚ 

isto que faz Maria. Ela vê Jesus em cada uma de suas etapas, por‚m enquanto filho, seu olhar 

imitando aquele olhar do Pai Celeste. Tudo isto é de natureza mística, pois é contemplação e 

silêncio à imitação de Maria, que não diz quase nada mas medita. 

f) O voto de servidão 

A idéia deste voto já existia antes de Bérulle. Odilon de Cluny, com o cordão no pescoço diz 

a Maria: à dulcíssima Virgem e Mãe do Salvador, neste dia e para sempre eu me declaro vosso 

servo; eu me entrego como um escravo em vosso poder". 
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Essa idéia também ‚ encontrada numa religiosa, na França e depois sobretudo em Juan de 

Los Angeles, em Alcala de Penares (Mosteiro dos Mercedários), fim do século 16 e início do 

século 17: "à Jesus, por tua Santa Mãe, eu me ofereço a Ti, como teu perpétuo escavo". Isto 

aparece também nos grandes exercícios de Santo In cio. 

Bérulle começa a falar disso pelo ano de 1612. Seria ele influenciado pelos espanhóis? Ele 

começa por um voto de servidão a Jesus, em honra da unidade do Filho com o Pai e o Espírito 

Santo e da união deste mesmo Filho com a natureza humana: "Eu uno o meu ser a Jesus e a sua 

humanidade divinizada pelo laço de servidão perpétua". Aí está  o cristocentrismo, pois a grande 

idéia de Bérulle ‚ que o padre deve ser um outro Cristo, o mais semelhante possível a Cristo. 

Mas, dois anos mais tarde (1614), pede a seus discípulos - Oratorianos - que façam seu voto 

de servidão, primeiramente a Maria: "Eu me ofereço a Jesus Cristo no estado de servidão 

perpétua; e a Santíssima Mãe, em honra perpétua da mãe e do filho, em honra da doação que o 

Verbo eterno lhe fez de si mesmo na qualidade de Filho". 

Isto não está  contra ao espírito filial, pois ‚ imitação da servidão de Jesus, filho e servidor. E 

isto deve ser feito por Maria: Maria está  posta numa ordem `a parte, acima dos anjos. É a Maria 

que Jesus cede a livre disposição dele mesmo. Ela detém o poder e a dominação sobre todas as 

criaturas como Mãe do Salvador. 

E ele estima que ‚ o ato mais perfeito que se pode fazer. Não se pode ir mais adiante, dirá  

Boudon. 

g) Em outras partes 

Este ideal de servidão se encontrar  em Olier, depois em Grignon de Montfort que ser , sem 

dúvida, o mais representativo a este respeito. 

Na Espanha, a idéia continua muito forte e h , ao menos, 7 congregações femininas que se 

chamam Escravas (Servas) de Maria. 

Na Polônia, isto vai até a consagração do povo polonês: "Colocamos nosso povo todo ao 

serviço da Igreja como um escravo de amor em nossa vida individual, familiar, social e nacional. 

Que isto não seja a nossa vontade mas a vossa e a de vosso Filho divino, o Amor encarnado que 

se cumpriu". 

O ato de consagração na escravidão indica uma dependência singular e uma confiança total. 

Este voto não ‚ devoção de fazer algo além do que somos obrigados a fazer, mas voto decorrente 

do lugar reservado à Mãe do Verbo Encarnado no plano de Deus. 

II - CONDREN 

a) Figura 

Tanto quanto Bérulle, Condren merece todos os louvores. Olier, seu principal discípulo, o 

denomina ®a maior luz de nosso século, sem dúvida, e mesmo de muitos séculos". 

Digamos então que, como Bérulle, Condren ‚ um verdadeiro Santo: "Nenhum outro era mais 

morto para o mundo". Mas sabia rir, era muito moderado. Não é possível conceber maior doçura 

que a sua". 

Objetivo desta sociedade: trabalhar para o restabelecimento, no clero, do espírito 

eclesiástico. 
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b) Doutrina 

A grande idéia de Condren ‚ o sacrifício. Aos 12 anos teve uma inspiração: a Divina 

Majestade ‚ tão infinita que somente este ser merece subsistir quando então todo o universo é 

destruído. Portanto, ‚ necessário estar totalmente voltado aos interesses de Deus e não os meus. 

Jesus sempre foi hóstia para o seu Pai. Nada ‚ tão digno de Deus que este único sacrifício de 

Jesus Cristo. 

Temos para com Deus grandes deveres, mas não somos capazes de os cumprir senão por ele 

e nele. Grande devoção à missa - ela é o meio de continuar através dos séculos este sacrifício.  

O padre que sacrifica deve esquecer-se de si quando diz: "hoc est enim corpus meum", pois é 

o Corpo de Jesus Cristo e de Maria, dos santos e dos fiéis. Deve desaparecer como desaparecem 

os acidentes: pão e vinho. 

O que ele pede a Maria, é de conduzi-lo ao aniquilamento do homem nele e o 

estabelecimento do Filho de Deus. É preciso entrar através da graça que está  em Jesus e não 

através de nossas próprias forças, em sua paciência, sua humildade, seu abandono. 

III - JEAN EUDES 

a) Influência de Marie des Vallées 

Após ter sido Oratoriano, deixa o Oratório, pode ser por causa da tendência jansenista que 

tomou conta desta Sociedade depois da morte dos fundadores, e ele funda uma outra Sociedade: 

os Eudistas. Influenciado por uma mística: Marie des Vallées. 

b) Os corações de Jesus e de Maria 

Ora a devoção a estes dois Corações ‚ nitidamente o feito de São João Eudes, mesmo que 

tenha havido precedentes, por exemplo, com Santa Gertrudes. 

A idéia que ele fazia do seminário, pois ele também ‚ um dos fundadores, ‚ a seguinte: lugar 

onde se aperfeiçoa não em ciências, mas no uso da ciência. 

Antes da Santa Margarida-Maria, ele fala do Sagrado Coração, aliás, antes, dos Sagrados 

Corações. Como ele compôs uma missa e um ofício para celebrar o Coração Imaculada de Maria, 

percebe-se que ‚ a Festa do Coração de Maria que ‚ celebrada antes daquela do Coração de Jesus: 

1648. 

Mas o coração de Jesus lhe parece o lugar por excelência da relação de todo homem com 

Jesus, lugar onde somos introduzidos na relação de amor que une o Pai e o Filho. 

Por‚m, Marie de Vallées o havia tranqüilizado dizendo-lhe da parte de Maria: "A Virgem 

disse que o Coração de seu Filho é o seu Coração e, que, assim, celebrando a festa de seu 

Coração, celebra-se a festa do adorabilíssimo Coração de seu Filho". 

• sem premeditação que ele celebrou primeiramente o Coração de Maria antes daquele de 

Jesus: "A Divina Providência quis que a festa do Coração da Mãe fosse celebrada antes da festa 

do Coração do Filho para preparar as vias nos corações dos fiéis para a veneração deste adorável 

Coração. (Celebrado em 1672). 

Evidentemente não se sabe até que ponto Champagnat foi influenciado pela doutrina de João 

Eudes a qual não era tão conhecida como a de Olier nos seminários, pois João Eudes foi mais um 
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missionário que escritor. Mas, mesmo assim, o Padre Champagnat termina suas cartas dizendo: 

"Eu vos deixo nos sagrados Corações de Jesus e de Maria". 

c) Confirmação: medalha milagrosa 

• maravilhoso ver que em 1830 a medalha milagrosa apresentar  os dois Corações na mesma 

linha. E que, em Fátima, Maria insistir  sobre a idéia da reparação aos cuidados de seu Coração 

Imaculado (5 primeiros sábados) e que esta insistência ter  lugar sobretudo por Lúcia em 

Pontevedia, 1925 e 1929: Reparação e Consagração da Rússia ao seu Coração Imaculado. Ora, ‚ 

em 1925 que foi canonizado João Eudes. 

IV - A ESPIRITUALIDADE DA ESCOLA FRANCESA 

a) Sentido de Deus-Trindade 

Sentido de Deus que convida ao recolhimento na presença da Trindade. 

Pode-se muito bem unir a decisão do Glória da Oração da Hora no Instituto. O Irmão João 

Batista nos disse que a oração da hora ‚ algo também antigo quanto o Instituto, mas percebe-se 

que houve discussões sobre a maneira.  

Para Champagnat o Glória exprime melhor o reconhecimento. 

b) Relação pessoal com Jesus 

Através da comunhão com seus sentimentos, seus estados, seus mistérios. É bem aquilo que 

encontramos nos "três primeiros lugares" que resumem o essencial dos estados de Jesus. A 

Insistência sobre a visita ao SSmo. Sacramento. 

c) O Espírito Santo 

Parece-me pouco ressaltado entre nós. Isto quer dizer que não há  uma teoria, mas na prática, 

invoca-se muito o Espírito Santo. Na oração que o Irmão Francisco recebe do Padre Champagnat 

há  uma alusão a um Veni Sanctae, no início das aulas. Se era rezado com as crianças, com maior 

razão era recitado seguidamente na comunidade. 

d) O espírito apostólico 

Tanto as missões de Olier como aquelas de João Eudes supõem um dom de si mesmo sem 

limites. 

Ora, este zelo ‚ uma das marcas dos primeiros Irmãos. Jean-Marie exagerava, mas Louis e 

sobretudo Laurent, é extraordinário. É bom reler sua conversa com o Padre Champagnat que, um 

dia, sobe com ele até Bessat; é quase inacreditável, mas quando vê-se que Laurent envelhecido 

tinha ainda a obsessão de dar o catecismo e o capelão perguntando se era necessário, isso mostra 

claramente que o zelo lhe foi inculcado de força banal. 

e) A devoção a Maria 

Quanto à devoção a Maria, não se sabe se há  muitas congregações que fazem - ou, em todo 

caso, faziam - na época de Champagnat um tempo especial a Maria: um dia da semana, o 

catecismo, um mês - criação típica de Marcelino - as festas e, cada dia, um tempo considerável de 

oração marial. 

f) Exame particular 
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Sobretudo como meio de aderência e de adoração mais que meio de introspecção. Considerar 

tal virtude realizada de forma concreta em Nosso Senhor, oferecer-se ao Espírito divino e querer 

aplicar para si os estados daquele que é nosso caminho, verdade e vida. 

g) Devoção à infância de Cristo 

Pequenez de corpo e dependência de outros, mas também graça e simplicidade. 

O estado de infância honra a Deus pela humildade que isto supõe; sua submissão glorifica a 

liberdade divina; seu silêncio temporal, o silêncio eterno; seu abandono, a providência paternal 

do Criador; e ainda: pureza, doçura, confiança, inocência. 

Se queremos ver uma diferença entre os espiritualistas e os discípulos de Santo In cio ou de 

são Francisco, estes se prendem antes ao texto do evangelho meditado com o espírito e penetrado 

com o coração com o fim de imitar muito de perto os exemplos deixados pelo Senhor. 

A escola francesa se prende menos às ações tais como foram feitas, que às disposições 

interiores pelas quais elas se manifestam. 

h) Missa 

Jesus não se oferece sozinho; ele se oferece com todos os seus membros. Todos os membros 

devem aderir ao sacrifício de seu chefe para render glórias a Deus, agradecer-lhes os seus 

benefícios, pedir suas garças, aplacar sua justiça. Todos os fiéis participam neste sentido amplo 

do sacerdócio do Salvador, com as mesmas disposições que Jesus Cristo, sacerdote e vítima. 

Para compreender o despojamento total que supõe, por exemplo, o voto de servidão, é 

preciso ver o modelo em Jesus: a humanidade do Cristo não pode estar unida hipostaticamente ao 

Verbo, senão na condição de ser privado de sua personalidade: h  nele duas naturezas, mas uma 

só pessoa. 

Olier diz que nós devemos nos aniquilar um pouco assim como desaparece a substância do 

pão na Consagração eucarística. 

j) Importância da Oração 

Ter Jesus diante dos olhos, no coração e nas mãos. 

Diante dos olhos = contemplar Jesus nas Escrituras, na Tradição, na Teologia. 

No coração = atrair em nossa alma, pelo sentimento de nossa impotência e pelos apelos 

reiterados da graça, a virtude contemplada em Jesus e que nos falta. 

Nas mãos = resoluções. 

A oração nos leva a fazer passar em nós os estados transitórios do Cristo, mas que se 

eternizam pela graça que nos beneficia 

Evidentemente, tudo o que vimos dos grandes espiritualistas do 17º século, não podemos 

dizer que foram lidos ou estudados por Marcelino Champagnat, mesmo assim ficam como 

possibilidades de leituras feitas no Seminário ou como temas de trabalhos feitos mais tarde. 

VII - OUTRAS INFLUÊNCIAS ESPIRITUAIS SOBRE M.CHAMPAGNAT 

I - SANTA TERESA 
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Passando em revista tudo o que poderia ter marcado Marcelino Champagnat, dos carmelitas 

não pode haver muita coisa, mas ao menos diretamente de Santa Teresa, temos algo marcante. 

Por exemplo, o cântico de Santa Teresa o fazia chorar quando estava no Seminário. Foi 

encontrado num velho cântico o texto francês que era cantado: 

Eis a nota 21 da página 16 da biografia de Marcelino Champagnat, edição do Bicentenário: 

"Este cântico fazia Santa Teresa entrar em êxtase¯. O cântico francês corresponde … aquele 

que se encontra num compêndio desta época. No final do s‚timo verso diz: 

"Vous le savez,mon Dieu/ 

lorsque je vous possède/ 

à peine puis-je hélas un moment vous garder...¯ 

Marcelino rabiscou freqüentemente estas primeiras palavras sobre os rascunhos que 

conservamos (cf.AFM, Carnet 132.3, p.4. Aussi dans LPC 1, doc. 73, p.178) 

Há portanto nisto uma influência indiscutível. 

II - IMITAÇÃO DE JESUS CRISTO 

Este livro, hoje, nos parece bem difícil; mas foi lido muito e, Camus, bispo de Belley, grande 

amigo de são Francisco de Sales, disse que ele (o livro) converteu mais almas que todas as letras 

que ele contém. 

Alguns princípios: de manhã, toma tuas resoluções; à tarde, examina tua conduta. 

Face às nossas contradições íntimas = inclinação ao mal e aspirações ao bem, ‚ preciso reagir 

através de mortificações e renúncias. "Não há salvação para a alma e esperança de vida eterna 

senão na cruz". 

Tanto Champagnat como Francisco são intimamente convencidos disto. Uma coisa somente 

afasta do progresso espiritual, o horror da dificuldade e o tédio de combater. 

(Ver as resoluções de Champagnat) 

A Imitação, como todo o período em que ela surgiu (14º/15° séculos) - séculos das "pietas"- 

propõe de boa vontade a devoção às chagas de Jesus, devoção bem conhecida dos primeiros 

Irmãos. "Se te refugias na chagas de Jesus, sentir s uma grande força no momento da tribulação". 

E para um período onde a comunhão não ‚ mais atraente, a Imitação diz: "Se sou tão 

seguidamente negligente e tíbio, mesmo comungando, como seria se eu renunciasse a este 

alimento salutar? É, então, muito útil a comunhão freqüente".(3, 10, 14). 

Recordamos que Champagnat colocava a mesma insistência: "A comunhão jamais deixa de 

trazer bons frutos quando se é isento de faltas mortais". 

III - PENSEZ-Y-BIEN/LIVRO DE OURO 

O futuro Irmão Luís encontra, um dia, o "Pensez-y bien", ao lê-lo decide se consagrar a 

Deus. 

Trata-se de um livro sem autor que deve ter aparecido no final do século, pois fala da morte 

de Voltaire. Não é de espiritualidade. É uma visão bastante aterradora dos fins últimos, embora 
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fácil de ler, porque está  cheio de pequenos fatos da história a partir dos quais o cristão é 

convidado a construir a sua salvação. 

O "Livre d'Or", ao contrário, é totalmente voltado sobre a humildade e sabe-se da 

importância desta virtude na formação de Champagnat. Há  também 160 máximas que podem 

servir como excelentes ramalhetes espirituais. "O primeiro livro que Champagnat lhes colocava 

nas mãos era o "Livre d'Or" ou "Traité sur l'humilité". Cada qual devia lê-lo e meditá-lo com 

cuidado a fim de se inspirar profundamente dos sentimentos e da virtude que esta obra tem por 

meta fazer passar no espírito e no coração do leitor. 

Este livro é editado sob diversos títulos, mas hoje sabe-se que tem por autores Santos de 

Sainte Cathérine (1569-1629), portanto alguém que ainda conheceu Bérulle, são Francisco de 

Sales. 

Recomendações bem simples e bem humildes, mas que foram apreciadas por muitos, e o 

futuro Leon XIII o traduziu para os seminaristas. Andar segundo o exemplo de Jesus Cristo, amar 

o silêncio, fugir do orgulho das palavras, dos vestuários, em todas as atitudes. Mortificar os 

sentidos, ser obediente, crer-se vil (de pouco valor), desconfiar de seu julgamento, pedir a 

humildade nas orações. 

IV - SANTO INÁCIO 

Não parece verdade que se podia encarar os Grandes Exercícios de 30 dias na época do Pe. 

Champagnat. Mas Santo In cio era bem conhecido visto que constata-se que o Pe. Champagnat 

copia as regras dos Jesuítas, evidentemente com a idéia de ali se inspirar, mesmo se na prática, 

isto não aparentasse muito. 

a) A obediência 

Em todo caso ele quis inserir nas regras de 1837 a longa e dura carta que o Pe. Colin lhe 

escreveu onde lhe disse que ele entendia nada de obediência e que ele deveria passar três dias 

numa espécie de retiro para meditar nisto tudo. Dois anos antes, ele teve a idéia de colocar na 

Regra esta carta que resume bem os princ¡pios da obediência: 

- É engano crer que podemos nos afastar da vontade do Superior mesmo através de ações 

muito santas. 

- Privar-se totalmente de sua própria vontade. 

- Cuidar bem de não tentar desviar a vontade do Superior para a vossa vontade. 

- Sacrificar o entendimento, isto é, não somente querer aquilo que o Superior quer, mas 

pensar como ele. 

(Certamente ele deve ter comentado mais de uma vez esta maneira de agir, mas antes de 

tudo, ele mesmo consultava muito antes de agir). 

Santo Inácio indica também os meios: 

- Ver no Superior não o homem mas Jesus Cristo. 

- fazer todos os vossos esforços para justificar em vós mesmos a ordem e o sentimento do 

Superior. 

- colocar no espírito que, o que comanda o Superior ‚ a vontade de Deus mesmo. 
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b) Outros aspectos 

De modo geral, eis alguns princípios que são tanto do Pe. Champagnat como de Santo 

Inácio. 

Santo Inácio insiste sobre a oração prolongada, mas sobretudo a vontade de encontrar Deus 

em tudo. 

Muito inaciana ainda, mas sulpiciana também, a prática do exame particular. A aplicação 

constante em observar tudo e em implorar o socorro de Deus ‚ uma prova e um exercício 

contínuo de amor. 

Não somente existia o exame, mas também o aviso fraterno. E durante todo um período de 

tempo, a culpa era quotidiana. 

Não se pode dizer que o hábito de um retiro anual seja exatamente de Santo In cio, pois, 

durante a sua vida ele não impôs isto. 

influência inaciana ainda: devoção à Eucaristia que precedeu em muito a devoção ao Sagrado 

Coração. Dizia: "Nos primeiros anos da Igreja, todos e todas recebiam o Santíssimo Sacramento 

cada dia. Em seguida, a devoção se esfriou, comungava-se todos os dias. Chegou-se a comungar 

nas três principais festas do ano. E chegou-se a comungar uma vez por ano, tamanha ‚ a nossa 

frieza e nossa mis‚ria. Parece que o nome de cristão nos ‚ suficiente. Se não podemos tudo, 

façamos ao menos em parte, nos confessando e comungando todos os meses. Se alguém quer 

fazer mais, sem dúvida, agir  segundo os desejos de nosso Criador e Senhor". 

No mosteiro de Ávila, quando Teresa aí chega (1535) , os Carmelitas comungavam seis 

vezes ao ano, menos que uma vez por mês...Em 1554, o primeiro Jesuíta que ela encontra lhe 

ordena de comungar freqüentemente, senão todos os dias. 

Podemos falar também de uma influência marial da parte dos jesuítas. E aí citamos sobretudo 

Régis que de tal forma santificou a região. 

João Eudes, aluno dos Jesuítas, diz: "Entre todas as ordens religiosas, Não há  ninguém que 

se empenha com mais zelo e ardor pelo serviço e pela honra da Rainha do Céu que a Companhia 

de Jesus". 

Foi numa vigília das armas (profissão militar) diante de sua imagem, na capela de 

Montserrat, que ele inaugura sua nova vida; ‚ na festa da Assunção, em Paris, em 1534, que ele 

pronuncia, com seus primeiros companheiros, seus primeiros votos. 

As congregações mariais, inauguradas desde 1563, são uma forma antecipada de 

evangelização (de escolares, de magistrados, de artesãos, de serventes). Muito numerosos. 

V - SÃO FRANCISCO DE SALES 

a) Tendência 

Sabe-se muito bem que o Padre Champagnat se referia muito a este Santo, e que nossa regra 

assemelha-se notavelmente a aquela dos Visitandinos. 

Francisco de Sales ‚ essencialmente otimista. É tocado pela abundância de meios de 

salvação.  

Conforme os ensinamentos dos Jesuítas: Deus prevê os m‚ritos dos eleitos e, em 

conseqüência desta previsão, ele os predestina à glória. 
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Porém, Francisco diz o seguinte: "Quando os pecadores, os mais duros (insensíveis) 

começam a viver como se não existisse Deus, paraíso, inferno... ‚ então que o Senhor lhes abre as 

entranhas de sua piedade e doce misericórdia". 

Durante 150 anos, em todo o Instituto, na visita ao meio-dia, recitava-se a grande e belíssima 

oração de São Francisco de Sales. 

b) Nossa Senhora da Libertação 

Quando o Pe. Champagnat estava em Paris, em 1838, fazia uma novena que ele indica ao 

Irmão Francisco: "Ninguém dentre nós era esquecido em minha novena diante da estátua, diante 

daquela que São Francisco de Sales rezou tão eficazmente". 

Santo In cio apelava pela glória de Deus (259 vezes). são Francisco de Sales, ao amor. 

É preciso perguntar-se: qual é para mim o ato, não o maior, o melhor, o mais útil, mas o mais 

conforme à vontade de Deus? Este ato, ser  aquele de dormir, se o fizermos com o máximo de 

amor, este é o melhor, o maior e o mais perfeito". 

Ganhar mais por um só ato, feito com perfeição que por 100 outros feitos segundo nossa 

propensão e interesses. Portanto, subordinar as práticas piedosas às obrigações de nosso estado 

(vocação). 

A Philothée: "Se és bem prudente, não há  nem mãe, nem mulher, nem marido, nem pai que 

vos impeça de comungar seguidamente". (quer dizer que a preparação à comunhão pode ser 

também bem melhor através dos trabalhos domésticos ou por atos de caridade que pela oração). 

A oração de Pascal ‚ sublime quando ele pede ao Senhor de o visitar, fazendo-o sentir o 

aguilhão do sofrimento. 

Francisco de Sales ensina a bem suportar as dores que nos vêm, mas nunca desejar outras. 

"Não desejem nunca outras cruzes, a não ser na medida que tereis bem suportado aquelas que 

lhes serão apresentadas". 

c) Oração 

Na idade média a Oração é difusa. É uma espécie de livro cogitado em torno de textos 

litúrgicos. 

Ao contrário, a oração salesiana consiste em refletir (ruminar) e Não borboletear. 

Insiste muito sobre as orações jaculatórias, mas "aquelas que o amor vos sugere no campo" 

ou sem palavras: um simples olhar, mas também pelas orações vocais: Pai-Nosso, Ave-Maria, 

Creio, etc, e ele reza, cada dia, seu terço - depois Nossa Senhora da libertação. 

Comunhão freqüente, mas relativamente: "Se obedeceis humildemente a vosso confessor, 

uma comunhão vos fará  maior efeito que duas ou três feitas de outra maneira, pois não há  nada 

que torna a carne mais proveitosa que tomá-la com apetite". 

O Concilio de Trento previa a comunhão mensal para os seminaristas. Arnaud dir  que a 

comunhão ‚ o alimento dos fortes. O Salesiano dirá : dos fracos e dos fortes. 

A confissão ‚ golpe de esponja, mas sobretudo ‚ luz e força para o futuro. 

VI - OS PADRES DO DESERTO 
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É necessário pensar que a vida monástica foi suprimida pela revolução, e em seguida os 15 

anos de Napoleão Não lhe foram muito favoráveis. Napoleão Não apreciava Senão as ordens 

úteis, portanto as ordens missionárias (Missões Estrangeiras, Lazaristas, Santo-Espírito, os 

Sulpicianos porque eles eram encarregados dos seminários (e somente até 1811). 

Os Cisterciences retornarão desde 1815, após a queda do Império. Os Benedetinos (Dom 

Guéranger, Solesmes) somente retornam após 1830 (e recebem Courveille). Idem para os 

Dominicanos (com Lacordaire) 

Os Jesuítas também retornaram logo em seguida, em 1815. A Igreja os admitiam em 1814. 

Os Irmãos das Escolas Cristãs (FEC) foram beneficiados de um favor excepcional desde 

1804. 

Encontramos, pois, nos anos em que nascia o Instituto Marista, uma literatura que fala da 

vida monástica e em particular dos Padres do Deserto. Percebe-se que era uma leitura bastante 

ordinária nos primeiros Irmãos. 

Com efeito, aquilo trazia o problema da perfeição cristã. Digamos, primeiramente que 

durante o período das perseguições a perfeição era o martírio. Irineu porém tem outra idéia. É o 

Espírito que modela o homem espiritual e perfeito. Senão, sem a ajuda do Espírito Santo, fica 

carnal ou psíquico. 

Esta perfeição se manifesta pela fé em Deus e pela justiça para com o próximo. Porém há  o 

caso do jovem rico que é convidado a deixar tudo e portanto sentimos que há  preceitos e 

conselhos. 

Clemente de Alexandria vê a perfeição na linha do espírito da infância. Mas de toda forma h  

um problema de progressão. E para ele, esta progressão pode ser feita na virgindade e no 

casamento. 

Para Orígene, os perfeitos receberam o espírito de filiação adotiva. Toda a perfeição está  em 

Jesus. Portanto, a perfeição consiste em imitá-lo e certamente até ao martírio. Como ele propôs 

ao jovem rico de deixar tudo, isso ‚ dirigido a alguns e os bispos devem lembrar. 

Mas, com o fim das perseguições, o ideal Não sendo mais o martírio, pouco a pouco vamos 

vê-lo no monaquismo. 

A vida monástica aparece superior. Está  bem ser homem de uma só mulher, mas se este 

homem quer se tornar perfeito, ele deixar  sua mulher e se tornar  monge. Personagens, como 

Pacôme não aprecia muito a vida heremítica. Ele a põe ao nível do matrimônio. O ideal ‚ a vida 

comunitária: aceitar o irmão. 

Além disso, outras idéias aparecem: existem seculares que são mais santos que os monges e 

também a perfeição ‚ de haver suportado os dois: a honra da solidão e a fraqueza do irmão. 

De qualquer forma o que se impõe ‚ que ‚ preciso progredir. Daí a escada de Climaque (7º 

século). 

De uma certa forma, ‚ um moderado, pois um secular que lhe pergunta o que fazer: "eu sou 

casado e tenho com que me debater no meio de tantas preocupações", ele responde: "Faça tudo o 

que podes e assim você não estará  longe do Reino dos Céus". 
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Mas ele propõe uma progressão: ruptura com o mundo. Desenvolver as virtudes 

fundamentais: obediência (extremamente restrita para todos os monges), penitência, lembrança 

da morte, penthos = aflição. Lutar contra as paixões. 

Chega-se ao coroamento da vida prática: união com Deus, pacificação, imploração, apatheia 

= uma certa insensibilidade, amor perfeito. 

Certamente, para os irmãos ensinantes, precisava-se de uma certa adaptação, mas nossas 

primeiras comunidades eram concebidas um pouco como as dos mosteiros. Para as irmãs, era 

praticamente sempre a idéia de uma semi-clausura. Os Marianitas se inspiraram nas regras de são 

Bento. Não ‚ preciso, pois, estranhar. O monge beneditino faz voto de estabilidade, isto ‚, de Não 

trocar de mosteiro, de Não ser um giróvago (= frade errante, sem pertencer a nenhum mosteiro) 

no começo, mas isto colocado … parte, h  poucas saídas. Era necessária uma permissão para ir 

além de 6 quilômetros visitar uma comunidade. 

No mais tem-se pouco tempo: recreações breves. Quanto aos domingos, havia as Vésperas. 

THOMAS DE JESUS 

Sabe-se que era muito lido o livro traduzido pelo Padre Alleaume, durante a quaresma: Os 

Sofrimentos de Jesus. Diz o Dicionário de Espiritualidade que este religioso, Thomas de Jesus de 

Andrade, agostiniano, era o escritor espiritual mais conhecido de Portugal. 

Seu livro, "Trabalhos de Jesus", conheceu l09 traduções francesas. são 50 meditações 

precedidas de 3 capítulos dando conselhos sobre a maneira de considerar os sofrimentos de Jesus 

e os frutos a serem retirados daí, sobretudo de sua paixão. 

Cada vez, duas partes: um ensinamento e os sentimentos que correspondem. Parte de uma 

experiência de vida, pois ele escreve aquilo durante uma prisão dos Mouros. 

Como era lido a cada ano, durante a quaresma, deve ter sido um dos livros que mais marcou 

os primeiros irmos. 

 

VIII - OUTRAS INFLUÊNCIAS 

a) As Irmãs de São José 

Não poderíamos deixar de consagrar uma parte às irmãs de são José, pois elas certamente 

tiveram uma Influência considerável sobre a espiritualidade e na pedagogia de Champagnat. 

A tia, Luiza, como religiosa, de nome Irmã Thérese, que viveu na família e portanto se 

ocupou muito de Marcelino. 

As irmãs de são José foram fundadas a 10 de março de 1651 e se desenvolvem inicialmente 

em Velay e Forez. Primeira comunidade: Le Puy, depois Dunières, depois, Marlhes. Fazem os 

votos simples, isto lhes permite dizer, durante a revolução, que elas Não são religiosas, palavra 

reservada …s grandes ordens de votos solenes. 

Algumas características: Não são obrigadas à clausura. Nada de saídas inúteis, de conversa 

com os seculares(leigos) exceto aquilo que pede a necessidade e o exercício da caridade. 

Nada de refeições fora do convento, a Não ser em casos de doenças, quando então são 

autorizadas a comer na casa dos parentes. Afora isto, visita-los-ão somente em caso de doença. 
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De onde vem a Regra? 

O fundador da congregação ‚ um Jesuíta: o Padre Médaille, mas ele ‚ admirador de são 

Francisco de Sales. A autorização foi concedida pelo bispo Henry de Maupas, um homem muito 

marcante, capacitado pregador em latim e em francês, seus discursos eram enriquecidos de 

citações gregas, segundo o costume dos grandes pregadores da época. Ele mesmo fez um grande 

panegírico de são Francisco de Sales, em Roma, em italiano, quando da canonização do santo. 

Formado nas disciplinas de Santo In cio, portanto Não teria nenhuma razão de se opor a uma 

impregnação jesuíta na regra das irmãs. 

Portanto, podemos afirmar que as Regras das irmãs de são José foram inspiradas na 

Sociedade de Jesus e da Visitação(= Salesianos), mesmo que se possa dizer: "A Regra das irmãs 

de são José ‚ a mesma regra da Companhia de Jesus". 

Semelhanças com os Maristas 

É, sem dúvida, por intermédio da regra de são José que se passou para nós este espírito 

salesiano que ressalta o Irmão Francisco: "Nossa regra ‚ muito parecida àquela da Visitação". 

Mesmo palavras como: humildade, simplicidade, modéstia. E ainda: "revesti-vos e enchei-

vos de Jesus manifestando ao seu redor sua doçura, sua modéstia e sua adorável 

simplicidade".(XII, 9). 

E ainda: conclusão: entre as diversas virtudes: a união com Deus, a caridade, uma profunda 

humildade, a simplicidade, a doçura e a modéstia (para são Paulo = moderação) do Evangelho, a 

obediência, a pobreza, a mortificação e, sobretudo, a pureza de coração. 

E nas "Máximas do Pequeno Instituto", encontramos ainda: modéstia, doçura, santidade(1), 

humildade(3), sinceridade, humildade de coração, modéstia(6). Sejam totalmente humildes(14). 

Procurai... a pequena humildade, a simplicidade e a mais sincera ingenuidade (61). 

Estas são, portanto, palavras conhecidas dos irmos e o Irmão Francisco, num retiro de 1824 

(ele tinha 16 anos) anotou: "Uma grande humildade, modéstia e simplicidade. É a ordem"(=o 

selo, a marca).(no 0,p.49). 

Nas Máximas do Padre Médaille: "Tende um extremo horror dos louvores e da estima que 

podem ter por vocês. Bendigam a Deus com uma perfeita alegria em vosso espírito quando forem 

negligenciados, desprezados, contrariados, pouco estimados pelo mundo. Sejam felizes diante 

dos outros que são mais inteligentes e talentosos que vocês". 

 


