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Apresentação  

 
É impossível esconder a alegria que se estampa nos rostos de todos que fazem parte 

da Família Marista, pois vivemos em clima de Canonização de nosso Fundador. Dos mais 
diversos setores dessa grande Família chegam sugestões de como celebrar condignamente o 
acontecimento da Canonização.  

No dizer do Irmão Superior Geral, Benito Arbués, este acontecimento é “um dom, 
uma graça e uma oportunidade para iniciar uma nova etapa na qual Irmãos e pessoas leigas 
que se sintam Maristas assumamos compromissos na linha do Carisma e da Espiritualidade 
de Champagnat. Trata-se de nos animarmos a olhar o futuro, para o renascer sem nos 
determos na nostalgia e na alegria de ver realizado o que durante anos desejamos e 
pedimos. Convido a todo o Instituto a vivermos um Ano Jubilar Marista”.  

 Irmão Faustino antecipou-se à convocação do Irmão Superior Geral para entrarmos 
todos neste movimento celebrativo. Aos 90 anos de idade nos oferece este belo mimo com 
coletânea de Pensamentos de Marcelino Champagnat.  

Trata-se de um trabalho paciente em que o Irmão Faustino, nos seus 73 anos de Vida 
Marista, foi coletando nos livros tradicionais do Instituto. E, ultimamente, aproveitando seu 
dom de pessoa organizada, fez cuidadosa classificação de pensamentos colocando-os por 
assuntos, de forma didática. O trabalho não está acabado, é um convite a tornar 
Champagnat mais conhecido.  

O Irmão Faustino é merecedor de nossa parabenização e agradecimento:  
- por esta sua oportuna homenagem que vem somar-se a tantas outras 

comemorativas à Canonização de nosso Fundador;  
- por este trabalho com o qual todos nós da Família Marista temos muito a 

lucrar.  
 

 

Irmão Faustino, seu testemunho de Religioso Marista, sua dedicação e carinho à 

causa da Província e do Instituto são força para nós seguirmos animados pelo mesmo ideal 
que tem conduzido o senhor ao longo de sua vida.  

Parabéns e obrigado!  
 

 
Irmão Antonio José da Silva  

Superior Provincial  
 



 

I 
Pensamentos de Champagnat  

 
O AMOR DE JESUS  

 
1 - TUDO A JESUS POR MARIA E TUDO A 

MARIA PARA JESUS. 
2 - Como deixar de amar a Jesus que se fez menino 

para  
animar nossa confiança, para nos testemunhar o  
excesso de seu amor e para nos fazer compreender 
que obteremos tudo dele?  

3 - Jesus se fez criança e reduziu-se a este estado 
de penúria para ganhar nosso amor, para fazer-
se amar, para nos tirar todo receio. 

4 - Vamos ao divino Menino cujo coração possui 
todas as perfeições divinas e humanas, mas 
vamos a Ele pela via da humildade e da 
mortificação.  

5 - Desejo que os pequenos Irmãos de Maria freqüentem assiduamente Jesus Menino, 
Jesus Crucificado e Jesus imolado sobre o altar.  

6 - Os Pequenos Irmãos de Maria devem desejar ardentemente os primeiros lugares 
junto ao presépio, junto à cruz e ao altar e, para obtê-los, serem humildes, 
mortificados, e abrasados de amor. 

7 - Não o esqueçamos nunca, nós temos tudo em Jesus Cristo e nada temos sem Jesus 
Cristo.  

8 - O amor ao dinheiro leva os mundanos a entregar-se sem descanso aos mais rudes 
trabalhos, às mais duras privações; seria vergonhoso que o amor a Jesus tivesse menos 
poder sobre o religioso. 

9 - Oh! como a virtude é fácil, como os sacrifícios que ela exige custam pouca coisa 
quando se ama a Jesus!  

10 - O amor de Jesus é para os religiosos que percorrem o caminho da perfeição o que as 
velas são aos navios que singram o oceano; sem o perceber, este amor os conduz às 
mais sublimes virtudes.  



11 - Quanto mais fizerdes conhecer, quanto mais fizerdes amar a Nosso Senhor, tanto mais 
enfraquecereis o reino do pecado, tanto mais fortalecereis o da virtude, tanto mais 
garantireis a salvação de vossos alunos.  

12 - Falai muitas vezes aos meninos das virtudes, dos sofrimentos de Jesus, do amor que 
Ele nos testemunhou morrendo sobre a cruz, dos tesouros de graças que nos deixou 
nos sacramentos.  

13 -  A ciência da religião consiste em conhecer Jesus Cristo.  
14 -  Fazer conhecer e amar Jesus Cristo, eis o alvo de vossa vocação e a finalidade do 

Instituto. 
15 -  Um Irmão que ama a Jesus é facilmente humilde, indulgente, paciente, generoso, 

enérgico, zeloso; e a mais, a caridade que une a Deus o toma poderoso para o bem.  
16 -  Meus caríssimos Irmãos, amai a Jesus e tereis todas as qual idades e virtudes de um 

perfeito professor. 
17 -  O conhecimento de Nosso Senhor deve ser o alvo de todos os nossos catecismos e 

não deveis dar um só sem falar deste divino Mestre.  
18 -  Para bem educar os meninos é preciso amar ardentemente a Jesus Cristo; é que o 

divino Salvador nos quis ensinar perguntando por três vezes a S. Pedro se ele o 
amava, antes de encarregá-lo do cuidado da Igreja.  

19 -  O meio mais curto para triunfar das tentações e para fazê-las cessar é aproximar-
se muitas vezes de Jesus Cristo.  

20 -  Nós vamos (dizia ele nos casos difíceis) recomendar isto a Nosso Senhor na santa 
missa, na comunhão, nas visitas que lhe fazemos; em seguida, veremos o que há de 
melhor a fazer.  

21 -  Nunca esqueçais esta verdade: Tudo temos com Jesus Cristo, nada sem Jesus Cristo.  
22 -  Quem tem grande amor para com Maria, terá também grande amor a Jesus.  
23 -  Os outros religiosos vão a Jesus, uns pela obediência, outros pela pobreza e outros 

pela penitência, outros pelo exercício do zelo e da caridade. Nós, Irmãos Maristas, 
devemos ir a ELE por Maria, pelo amor de Maria.  

24 -  Pelo fato de os Magos terem encontrado o Menino Jesus com sua Mãe, nosso 
Fundador concluía: Maria tem sempre o seu Filho nos braços e no coração, e é lá que 
devemos encontrá-LO.  

25 -  Um Irmão é uma alma convidada, de modo especial e ímpar a seguir pegadas de Jesus 
Cristo e imitá-lo enquanto isto for possível à humana fraqueza.  

26 -  A espiritualidade legada por Marcelino Champagnat é marial e, apostólica. Brotado 
amor de Deus, desenvolve-se pelo dom de nós mesmos aos outros e nos conduz a 
Deus.  

27 -  Presépio, Calvário e Altar: é nestes três braseiros que os Santos se formam neste 
mundo, recebendo força e auxílio.  

28 -  Não esqueçamos nunca, que nós temos tudo em Jesus Cristo e nada temos sem Jesus 
Cristo.  

29 -  Não é dos homens nem dos vossos talentos que haveis de esperar o crescimento 
de vossas obras, mas sim de Deus. É pela graça de Deus, e proteção de Maria, 
pela piedade, pela virtude que vencereis e que fareis o bem.  
 



  

DEVOÇÃO À EUCARISTIA 

 
1 - É para nós que o divino Salvador fica dia e noite sobre os altares; é para que possamos 

recorrer a Ele em todas as nossas necessidades.  
2 - Se soubéssemos quanto são proveitosas as visitas ao Santíssimo Sacramento, 

ficaríamos sem cessar prostrados diante do altar.  
3 - Afastar-vos da comunhão porque sois tentados é ceder, sem resistência, a vitória ao 

demônio. 
4 - A comunhão freqüente é o grande meio de se abrasar de amor por Jesus, de fazer 

grande progresso na virtude e de assegurar a salvação.  
5 - É aproximando-se com freqüência do divino Salvador que corrigimos nossos defeitos, 

que nos tornamos piedosos e adquirimos as virtudes.  
6 - A perda que sofreis faltando à santa missa ou à comunhão é uma perda irreparável, 

uma perda infinita. 
7 - É graça insigne gozamos da presença d’Aquele que faz a beatitude dos anjos e dos 

santos.  
8 - Crede-me, meus Irmãos, satã teme as vigílias, os jejuns, as orações, mas ele teme 

sobretudo a santa missa e a comunhão.  
9 - A santa missa, a comunhão, a visita ao Santíssimo Sacramento, a divina Eucaristia 

numa palavra, eis a primeira e a mais necessária de todas as devoções.  



10 - Quando é que teremos a felicidade de dispor de uma capela e de possuir Nosso 
Senhor? Espero que este favor nos será concedido um dia; mas então, saberemos nós 
apreciá-lo convenientemente’? (La Valla).  

11 -  Uma boa primeira comunhão é penhor de salvação, eu ousaria dizer sinal de 
predestinação, é um pé no céu.  

12 -  A comunhão nunca fica sem fruto quando se está isento de faltas mortais.  
13 -  Não deveis imaginar que não retireis fruto algum da comunhão porque não percebeis o 

progresso que fazeis na virtude.  
14 -  A comunhão serve pelo menos para vos conservar em estado de graça e aproximar-

vos de Jesus, o que não é pouca coisa.  
15 -  A presença divina, embora velada para nós no Santíssimo Sacramento não é menos 

digna de nosso respeito e adoração.  
16 -  Não deveis nunca sair de uma casa onde se conserva o Santíssimo Sacramento sem 

pedir a bênção a Nosso Senhor. De volta a esta casa ou quando ides a uma paróquia, 
vossa primeira visita deve ainda ser ao Santíssimo Sacramento.   

17 - Nada aflige tanto o Coração divino quanto a nossa ingratidão por um tal benefício (a 
Eucaristia), nossa indiferença em visitá-lo e em pedir-lhe suas graças.  

18 -  É precisamente porque sois imperfeitos que eu quereria ver-vos comungar amiúde, 
pois a Eucaristia é o meio mais eficaz para vos retirar da tibieza em que estais.  

19 -  Deixar de comungar sob o pretexto de que não se é bastante fervoroso ou que há faltas 
leves a se exprobrar, é reparar uma falta por outra maior.  

20 -  Os santos sabiam que Jesus Cristo é a fonte de todas as graças; também, quando 
tinham algum assunto difícil a tratar, recorriam ao Santíssimo Sacramento.  

21 -  Era mediante prolongados colóquios com Nosso Senhor que os santos convertiam os 
pecadores e obtinham êxito em tudo o que empreendiam para a glória de Deus.   

22 - A comunhão freqüente é o grande meio de se abrasar de amor por Jesus, de fazer 
grandes progressos na virtude e de assegurar a salvação.  

23 -  A santa missa, a comunhão, a visita ao Santíssimo Sacramento, a divina Eucaristia 
numa palavra, eis a primeira e mais necessária de todas as devoções. É pela cruz e os 
sofrimentos que Jesus Cristo remiu as almas e nós pretendemos trabalhar na salvação 
delas pelas delícias, pelas satisfações da natureza? Com tais sofrimentos, será de 
estranhar que façamos tão pouco bem e que nosso ministério seja quase estéril?  



 

ESPÍRITO DE FÉ 

 

1 - Para um Irmão que tem espírito de fé, é um sacrifício imenso o de não poder 
participar da missa todos os dias.  

2 -  O espírito de fé ensinará a considerar os alunos como membros de Jesus Cristo, 
templos do Espírito Santo. Esta consideração nos orientará nas nossas relações com 
eles.  

3 - É pelo espírito de fé que os Irmãos terão a força de permanecer por amor nos três 
primeiros lugares: no presépio, na cruz e no altar, aceitando, para tanto, a vida oculta, 
os empregos pouco vistosos, a dependência, a pobreza, as humilhações e o desprezo 
por parte do mundo.  

4 -  O espírito de fé nos fará desejar uma semelhança tão grande quanto possível com 
Jesus e Maria, e nos dará a entender o espírito de Nazaré, que deve ser o do Instituto.  

5 -  O espírito de fé ajudará na prática da caridade porque esta depende sobretudo do hábito 
de ver Jesus Cristo em todos os homens.  

6 -  Tudo no Padre Champagnat anunciava um homem penetrado do espírito de Deus. Era 
isto que impressionava e fazia apreciar suas instruções.  

7 - O espírito de fé ensinará a ver a Divina Providência dirigindo os acontecimentos. 
Ajudará a adorar a mão de Deus que permite as provações, e a contar com sua bondade 
nas tribulações.  



8 -  O espírito de fé é absolutamente indispensável para compreender a excelência, as 
vantagens e as obrigações da vida religiosa.  

9 - O espírito de fé consiste em julgar tudo pelos princípios da fé e não de acordo com as 
opiniões do mundo e as inclinações da natureza.  

10 -  No segredo da fé, procura o Irmão o silêncio interior a fim de falar ao Pai. Na oração 
comunitária, exprime e sustenta a fé de quantos oram com ele.  

11 -  Foi a fé que sempre norteou o Padre Champagnat, e o ajudou a triunfar de toda espécie 
de dificuldades.  

12 -  Se certos religiosos tivessem mais espírito de fé, não seriam tão indolentes no serviço 
de Deus, e não achariam tão penosos os seus deveres de estado.  
 



 

CONFIANÇA EM DEUS  
 
 

1 -  Quando temos Deus a nosso favor, quando contamos só com Ele, nada é impossível.  
2 -  Não é com frases que se inspira a piedade e que se ganham as 

almas a Deus; a transformação dos corações é obra da Graça e 
não o efeito da eloqüência dos homens.  

3 - Sem dúvida devemos estudar a religião e com cuidado nossos 
catecismos, porque ninguém pode ensinar aquilo que 
desconhece; porém, nós nos enganaríamos se pensássemos que 
isto basta para fazermos o bem.  

4 - É Deus que permite e determina todos os acontecimentos, que 
os dirige e faz servir para sua glória e para o bem dos eleitos.  

5 - Podemos recear o mau êxito quando temos Deus a nosso favor e 
que trabalhamos para Ele?  

6 -  Não é nem dos homens nem de vossos talentos, mas de Deus 
só, que deveis esperar prosperidade de vossa casa.  

7 -  É em vão que os maus se agitam, eles não farão senão aquilo que a Providência lhes 
permite; por isso não é a eles que devemos temer, mas a Deus só.  

8 - Os maus não têm outro poder além daquele que Deus lhes dá; como às vagas do 
mar, Ele diz: ireis até ali; não além.  

9 -  O que deve estimular vossa coragem e vos levar a fazer bem vossas ações é que Deus 
se contenta com a boa vontade, com vossos esforços e que Ele não nos pede o bom 
êxito.  

10 -  Até certo ponto é desprezar a Deus e desconhecer seu poder e sua bondade pedir-lhe 
pouco.  

11 -  Não vos esqueçais nunca de que apoiar-se sobre os homens é apoiar-se sobre um 
caniço que verga e nos deixa cair.  

12 -  Deus sabe melhor que nós aquilo que nos convém, aquilo que nos é bom.  
13 -  Abstenhamo-nos de contar com nossos talentos; eles são nulos para o bem; é em vão 

que os empregaremos e nos cansaremos inutilmente, se Deus não estiver conosco.  
14 -  O primeiro de vossos benfeitores é Deus que não morre nunca; depositai nele toda a 

vossa confiança e não vos deixará faltar coisa alguma.  
15 -  A Providência não nos pode abandonar pois é para Ela que  trabalhamos.  
16 -  Quanto mais graças pedirmos a Deus, tanto mais obteremos.  
17 -  Quando todos os homens estivessem contra nós, nada temos a temer se Deus estiver 

de nosso lado.  
18 -  Não é nos homens que devemos confiar, mas em Deus que e tudo e que faz tudo.  



19 -  Deixemos os homens falarem e coloquemos nossa confiança em Deus que nunca nos 
abandonará, a menos que primeiramente nós o abandonemos.  

20 -  Nossa fraqueza, nossas contínuas necessidades são outros tantos motivos que nos 
devem levar a colocar nossa confiança em Deus.  

21 -  Se quisermos agradar a Deus, peçamos muito, peçamos grandes coisas; quanto mais 
longo for nosso pedido tanto mais lhe será agradável e mais prontamente seremos 
atendidos.  

22 -  Depositai vossa confiança em Deus e contai com Ele; sua Providência vos amparará, 
vos ajudará, abençoará e proverá a todas as vossas necessidades.  

23 -  Quando estamos com Deus, e contamos com Ele, nada é impossível. É verdade de que 
não se pode duvidar, pois diz o Apóstolo: “Tudo posso naquele que me conforta”.  

24 -  Se falhar a nossa confiança em Deus, nós nos perdemos. Outros tomarão o nosso lugar 
e continuarão a obra que abandonamos.  

25 -  Nunca ousaria empreender uma coisa, sem que antes a tivesse recomendado a Deus na 
oração.  

26 -  Coisa que deve reanimar a nossa coragem: Deus se contenta com a nossa boa vontade 
e os nossos esforços; não pede nada acima de nossas forças.  

27 -  Não estranhem se volto sempre ao assunto da confiança em Deus. É por ser ele o mais 
importante. O próprio do homem é a fraqueza, a miséria, o nada. Nada pode sem o 
auxílio de Deus.  

28 -  Não lamento o fato de terdes embaraços e encontrardes, perseguições, isto vos coloca 
na feliz obrigação de pordes a vossa confiança em Deus.  

29 -  Não vos preocupeis e não vos perturbeis, prezados Irmãos, nem com as coisas, nem 
com vossas obras. E Deus que permite e dirige os acontecimentos. Ele nos conduz para 
a sua glória e para o bem de seus escolhidos.  

30 -  Podemos recear o fracasso quando temos Deus a nosso favor e trabalhamos para Ele?  
31 - Nossas fraquezas e contínuas necessidades são outros tantos motivos que nos devem 

levar a colocar a nossa confiança em Deus.  
32 -  A fundação do Instituto e seus progressos são obra de Deus. É Ele que tudo fez.  
33 -  Coisa que deve reanimar a nossa coragem: Deus se contenta com nossa boa vontade e 

com nossos esforços e não nos pede nada acima de nossas possibilidades.  
34 -  Não vos esqueçais nunca de que o primeiro de nossos benfeitores é Deus, Ele nunca 

nos abandona.  
35 -  Não podemos deixar de reconhecer que os sucessos tão extraordinários do 

Instituto, tão em desacordo com a fraqueza das pessoas e a pobreza dos meios de 
que dispomos, tudo isso é obra de Deus e da Virgem Maria.  

36 -  Não se inquietem por ameaças que nos fazem e não temam pelo seu futuro. 
Redobremos de confiança Nela, e recordemos que Ela é nosso Recurso Habitual, 
cantaremos a “Salve Regina” antes da meditação.  

37 -  Não acho nada ruim que tenhais dificuldades e que sejais perseguidos: isto vos porá na 
feliz necessidade de colocar vossa confiança em Deus.  

38 - Nunca desesperem da salvação, pois está em boas mãos. Não é Maria seu refúgio e sua 
Mãe? Quanto mais premente suas necessidades, tanto mais Ela está interessada em 
acudir a seu pedido.  



39 -  Ainda que toda a terra estivesse contra nós, nada teríamos a temer, tendo ao nosso lado 
a Mãe de Cristo.  

40 -  Nossos talentos são nulos para o bem, se Deus não estiver conosco.  
41 -  A palavra dos homens pode impressionar os espíritos, exaltar a imaginação, comover 

por algum tempo, mas, se Deus não tocar os corações, esta impressão desaparecerá 
como o som que a produziu.  
 



 
 

PRESENÇA DE DEUS 
 
 
 
 
 

 

 
1 - Meios de praticar o exercício da presença de Deus: ver Deus nas criaturas e nos 

acontecimentos, esperar Dele o socorro de que precisamos nas necessidades e 
dificuldades. 

2 -  A divina presença é suficiente para estabelecer a ordem nas almas e trazer a paz.  
3 -  Na hora da tentação o pensamento DEUS ME VÊ basta para acalmar as paixões, 

expulsar o demônio e dissipar a tentação.  
4 -  Segundo o conselho do Padre Champagnat, os Irmãos se aplicarão ao exercício da 

presença de Deus pela oração da hora e a prática das orações jaculatórias.  
5 -  O Padre Champagnat sempre recomendava a prática da presença de Deus e queria que 

fosse a primeira das resoluções de nossos retiros. (Ir. Eutímio)  
6 -  É graça insigne gozar da presença Daquele que constitui a beatitude dos anjos e dos 

santos.  
7 - Pela oração o Irmão compreende e imita o seu Fundador, cujo elemento vital era a 

oração (Constituições 34, 20-24)  
8 -  Uma das vantagens da presença de Deus é inspirar-nos grande coragem, grande zelo 

para trabalharmos em nossa perfeição.  
9 -  Digam os homens o que quiserem, ponhamos nossa confiança em Deus que nunca nos 

abandonará, a menos que nós, primeiro, o abandonemos.  



10 -  Não se contentem os Irmãos em fazerem bem a meditação matinal; procurem 
prolongá-la nas diversas ações do dia pela lembrança da presença de Deus e pela 
prática das orações jaculatórias.  

11 -  A presença de Deus oferece a oportunidade especial de nos incutir assinalada 
intrepidez na tarefa de nossa própria perfeição, pois nenhum sacrifício se nos toma 
dificultoso, se refletirmos no que Deus operou em nosso favor.  

12 -  Uma das vantagens do exercício da presença de Deus é de nos inspirar ânimo e 
zelo no trabalho da nossa perfeição.  

13 -  Não é possível que alguém se entretenha freqüentemente com Deus, sem adquirir seu 
espírito, sem tornar-se semelhante a Ele pela imitação de suas virtudes.  

14 -  A presença divina é suficiente para estabelecer a ordem numa alma e trazer-lhe a paz.  
 



  
MARIA SANTÍSSIMA - Boa Mãe 

 

 
1 - A Santíssima Virgem está encarregada de nós, porque é nossa Mãe, nossa Padroeira, 

nossa Superiora e porque contamos com Ela.  
2 -  Os Irmãos irão a Maria como filhos a uma terna Mãe; esperando de sua bondade o 

êxito nas escolas, e todas as graças que lhes são necessárias.  
3 - Maria é a primeira superiora deste Instituto; tudo lhe pertence, bens e pessoas. É 

Ela quem deve governar. Devemos ser para Ela instrumentos dóceis. Ai de nós, se 
quisermos trabalhar sem Ela. Se isto ocorrer não teremos êxito.  

4 - Os Irmãos, de modo especial cultuarão os gloriosos privilégios da Imaculada 
Conceição de Maria e procurarão celebrar-lhe a festa com muito fervor. 

5 - Foi ao discípulo bem-amado que Jesus Cristo confiou sua Mãe, como para significar 
que é às almas privilegiadas e destinadas a grande virtude, que ele dá uma grande 
devoção a Maria.  

6 -  Os Irmãos devem sentir-se imensamente felizes por trazerem o nome de Maria 
e serem agregados a sua família.  

7 -  O SIM de Maria é para todos os cristãos lição e exemplo, para fazerem da obediência 
à vontade do Pai o caminho e o meio da própria santificação.  

8 -  Todos os Irmãos se esforçarão para celebrar piedosamente o mês de Maria, e 
procurarão levar os alunos a fazê-lo com devoção.  



9 -  Desde o primeiro ano de seu ministério em La Valia, estabeleceu na paróquia a prática 
do mês de Maria. Ele mesmo a presidia.  

10 -  Nunca vos esqueçais de que Maria é vossa defesa, e que é terrível aos inimigos da 
salvação, como um exército em ordem de batalha.  

11 -  É preciso que a devoção a Maria seja sempre e em toda parte o caráter distintivo de 
nosso Instituto e de cada um dos seus membros, o sinal que os distingue. (Ir. Luís 
Maria) 

12 -  Será através do testemunho pessoal de devoção a Maria que cada Irmão Marista, como 
que por osmose, comunicará às almas que lhe são confiadas esta atitude cristã autêntica 
para com a Mãe de Deus e da Igreja. (Capítulo Geral 1967/68)  

13 -  São Pedro Chanel - Marista - sua divisa, escrita com sangue que lhe saía de uma ferida 
quando jovem: AMAR A MARIA E FAZÊ-LA AMAR. 

14 -  Não vos esqueçais nunca de que foi para servir a Maria que aqui viestes e fostes 
recebidos no Instituto.  

15 -  O Irmão Marista deve imitar sua MÃE em todas as suas ações.  
16 -  Não se contentem os Irmãos de amar e honrar a Maria, mas considerem-se obrigados a 

fazer com que Ela seja amada e honrada por seus alunos.  
17 -  Que uma terna e filial devoção por vossa Mãe vos anime em todos os tempos e em 

todas as circunstâncias. Tomai-a amada por todos, tanto quanto vos for possível.  
18 -  A confiança filial e ilimitada que nutrirão para com Maria, levá-los-á a recorrerem a 

Ela em todas as necessidades espirituais e temporais, como a seu RECURSO 
HABITUAL. 

19 -  A salvação vem dos Judeus, dizia nosso Salvador, nós podemos dizer ainda com mais 
verdade que a salvação vem de Maria.  

20 -  Cada qual deve esforçar-se de tal modo por parecer-se a Ela, que tudo em suas ações e 
em sua pessoa evoque a pessoa de Maria, retrate o espírito e as virtudes de Maria.  

21 -  A imagem ou a estátua de Maria figurará em todos os lugares importantes da casa. 
22 -  A vida da Santíssima Virgem e os exemplos de virtude que Ela nos deixou serão, para 

os Irmãos, a norma de toda a sua vida.  
23 - É neste perfeito modelo (a vida de Maria) como num espelho que os Irmãos verão o 

que devem fazer ou evitar, para agradar à divina mãe, para assemelhar-se a Ela e para 
ser seus verdadeiros filhos. 

24 -  Creio firmemente que Maria jamais permitirá que possam perecer os Irmãos 
que perseveram na sua vocação.  

25 -  Se Maria é tema mãe para todos os homens, quanto mais para os Irmãos que passam a 
vida a fazê-la conhecer e amar.  

26 -  A gloria de DEUS e a honra de Maria sejam o vosso único fim e objeto de vossa 
ambição. 

27 - Se fordes zeloso pela honra de Maria, subjugareis as tentações que vos assaltam; 
perseverareis na vocação; sereis felizes e obterei graças. 

28 - Se conseguirem incutir a devoção a Nossa Senhora no coração dos jovens tê-los-ão 
salvos. 

29 - Maria é nossa Mãe comum. Como poderia Ela ficar indiferente diante do fato de 
conservarmos no intimo algo contra um Irmão que Ela talvez ama mais do que a nós? 



30 - Ainda que a terra toda estivesse contra nós, nada teríamos a temer, tendo a nosso lado a 
Mãe de Deus. 

31 - A vida da Santíssima Virgem e os exemplos de virtude que Ela nos deixou serão para 
os Irmãos a regra de toda a sua vida. 

32 - Maria nada retém para si, quando nós a servimos, quando a Ela nos consagramos e não 
nos recebe senão para nos levar a Jesus. 

33 - Ó Maria Virgem Santa, minha soberana, recebei-me sob vossa proteção, tende um 
cuidado todo especial de minha pessoa; coloco-me nas vossas mãos misericordiosas e 
confio à vossa solicitude minha alma e meu corpo, neste dia de hoje e em todos os dias 
de minha vida. 

34 -  Um verdadeiro Irmãozinho de Maria não se cansa de amar e servir esta augusta 
Virgem, esforça-se para que todos os seus alunos a amem e sirvam, e emprega 
todos os meios que o próprio zelo e a devoção lhe inspiram a fim de suscitar 
profundo respeito, confiança sem limite e amor todo filial para com esta divina 
Mãe. 

35 - Ah! como é bom morrer na Sociedade de Maria! 
36 - Se Maria é boa para todos, quanto mais o será para os que trabalham para torná-la 

conhecida e amada. 
37 -  Não tenhamos medo de recorrer a Maria, nossa Boa Mãe. Seu poder não tem limites, 

sua bondade e seu tesouro de graças são inesgotáveis.  
38 -  Vocês sabem perfeitamente a quem nos devemos dirigir, para conseguir os dons de 

que precisamos - à nossa Boa Mãe.  
39 - Os verdadeiros Irmãozinhos de Maria aplicam-se em imitar a Boa Mãe e em adquirir 

seu espírito. 
40 -  Se Maria é tão boa com todos, quanto mais Ela o será para com aqueles que, não 

satisfeitos em servi-la, ainda trabalham para torná-la amada e honrada por todos. 
41 -  Ponhamos sempre nossa confiança em Maria. Ela nos tem auxiliado tanto no passado, 

que é impossível para Ela recusar-se a conceder-nos o que agora lhe suplicamos.  
42 -  Quanta virtude possui o nome de Maria! Como somos felizes em termos seu nome! 

Há muito tempo não se falaria mais de nossa Sociedade, não fosse esse nome 
milagroso.  

43 -  Quereis que Deus abençoe vossa casa? Quereis que Ele derrame sobre vós e sobre os 
Irmãos o espírito de piedade? Inspirai a vossos alunos a devoção à Santíssima Virgem.  

44 -  Os verdadeiros Irmãozinhos de Maria aplicam-se em imitar a Boa Mãe e em adquirir 
seu espírito, para isso se conservam na simplicidade e modéstia. 

45 -  Interessem Maria na sua missão apostólica, digam-lhe que após fazerem o que podem, 
pior para Ela se as coisas não vão bem.  

46 -  Dando-nos o nome de Maria, o Padre Champagnat quis que vivêssemos de seu 
espírito. Convencido de que Ela fez tudo entre nós, chamava-a de Recurso Habitual e 
Primeira Superiora.  

47 -  Digam aos seus alunos que Jesus e Maria os amam muito; os bons porque se 
assemelham a Jesus Cristo, que é infinitamente bom; aos que ainda não o são, porque, 
cedo ou tarde, virão a sê-lo. Digam-lhe ainda que a Santíssima Virgem os ama por ser 
Mãe de todos os alunos de nossa escola. 



48 -  A devoção a Maria Santíssima impõe-se como remate e perfeição das homenagens a 
Ela tributadas, a imitação de suas virtudes, e de modo particular sua humildade, pureza, 
serviço e amor a Jesus.  

49 -  A Maria sim, somente a Maria, nossa prosperidade. Sem Ela nada somos, mas com 
Ela tudo possuímos, pois Maria tem sempre o adorável Filho em seus braços ou em seu 
coração.  

50 -  Deus nos ama desde toda a eternidade. Ele nos escolheu e nos separou do mundo para 
o seu serviço. A Virgem Maria nos plantou em seu jardim, tomando cuidado para que 
nada nos falte.  

51 -  Dizei aos alunos que Maria também os ama, porque é Mãe de todos os alunos 
que freqüentam nossas escolas.  

52 -  Quem ama Maria, acompanha Jesus em todos os seus mistérios, em todas as suas 
ações e trabalha sem trégua a adquirir seu espírito e a imitar suas virtudes.  

53 -  É pela graça de Deus, pela proteção de Maria que vós tereis êxito e fareis o bem. 
54 - Adotai a prática de algum ato de piedade para com Maria, com o fim de obterdes a 

pureza e havereis de obtê-la infalivelmente.  
55 -  O Irmão Marista deve imitar sua Mãe em todas as suas ações.  
56 -  A confiança filial e ilimitada que terão para com Maria, levá-los-á a recorrerem a Ela 

em todas as necessidades espirituais e temporais, como a seu RECURSO HABITUAL.  
57 -  Se tiverdes a felicidade de gravar essa devoção no coração dos alunos, tê-los-eis 

salvos; pois de duas uma, ou eles nunca se afastarão do caminho do bem, ou eles serão 
reconduzidos pela Mãe de misericórdia.  

58 -  Na instrução e na educação dos alunos, os Irmãos imitarão o exemplo da 
Santíssima Virgem cuidando do Santo Menino Jesus; lembrar-se-ão de que foi 
sob seus cuidados que este adorável Menino cresceu em sabedoria, idade e 
graça, e se aplicarão a imitar a humildade, a mansidão, a caridade, a dedicação 
e as santas disposições com que Maria cuidou do Menino Jesus, a fim de 
merecerem que seus alunos se formem também à virtude sob sua conduta.  
 



 

A ORAÇÃO - A PIEDADE 
 

 
1 - Os Irmãos são as colunas do Instituto; sejam quais forem seus talentos, força e saúde, 

por toda parte eles se tomam úteis porque são sempre fatores de bom espírito e Deus 
abençoa tudo o que lhes é confiado.  

2 - Os Irmãos piedosos são homens preciosos que não se pode devidamente estimar; são 
eles que sustentam o Instituto; quanto mais numerosos forem, tanto mais florescente e 
abençoada por Deus será o Instituto.  

3 - Para bem recitardes os exercícios de piedade, considerai que a oração é a força e a 
salvaguarda da Igreja.  

4 -  Não sabeis por experiência que a negligência da oração tem sempre precedido vossas 
faltas graves e que são repletos de faltas os dias em que descuidais os exercícios de 
piedade?  

5 -  O melhor fruto que possais retirar dos exercícios espirituais é de serdes fiéis aos 
deveres, cumprirdes perfeitamente o emprego a vós confiado e serdes para os 
alunos modelos de caridade, paciência, exatidão e modéstia.  

6 - A vida religiosa é essencialmente vida de oração.  



7 -  Sede, para todo o mundo, modelos de piedade e de virtude.  
8 -  Pode-se dizer da piedade aquilo que Salomão dizia da sabedoria: “Com ela me vieram 

todos os bens”.  
9 -  Eu nunca pude compreender como um Irmão pode omitir o ofício divino, o terço ou 

outra oração e desculpar-se que não teve tempo de fazer estes exercícios.  
10 -  Aquele que omite ou que faz mal os exercícios de piedade, perderá infalivelmente sua 

vocação. 
11 -  Sem umidade, a terra nada produz; sem oração, nada podemos fazer, nem para nós 

nem para os outros. 
12 -  Por haver poucos homens de oração nas comunidades é que há tantos abusos, tantos 

defeitos e tão poucas virtudes sólidas.  
13 -  Se Deus vos concede a graça da oração, concede-vos pelo mesmo fato todas as 

virtudes.  
14 -  Não é possível entreter-se freqüentemente com Deus sem adquirir seu espírito.  
15 -  Os religiosos tíbios são, numa comunidade, mais perigosos do que os religiosos 

escandalosos, são os grandes inimigos do Instituto.  
16 -  A meu ver, ser verdadeiramente piedoso ou ser bom religioso é a mesma coisa.  
17 -  Sem piedade, não é possível que se ame a vocação, que se dedique no 

trabalho, sem piedade não há virtude.  
18 -  Os Irmãos piedosos, humildes e solidamente virtuosos são os verdadeiros amigos, os 

protetores e o sustentáculo do Instituto.  
19 -  Fareis maior bem pela oração do que por qualquer outro meio.  
20 -  Sempre notei que aquele que possui o espírito de oração, tem também o espírito de 

obediência, mortificação, de zelo e está todo empenhado em seu aperfeiçoamento. 
21 - Uma longa experiência me ensinou que um Irmão sem piedade é homem nulo, não se 

dá bem em parte alguma, é um estorvo para todos.  
22 -  Não sabeis que a meditação, a santa missa, o ofício divino, o terço, a leitura espiritual 

são a consolação dos bons religiosos e que não é possível ser feliz em comunidade se a  
gente os negligencia?  

23 -  Rezemos, rezemos, eu o repito, pois é de orações que precisamos a fim de que não 
busquemos e não façamos em tudo senão a vontade de Deus.  

24 - Como podeis estar contentes, como podeis ficar em paz quando omitistes os exercícios 
de piedade?  

25 -  Combater as distrações, resistir às tentações, suportá-las com paciência é rezar, é mais 
do que oração, é virtude, ou melhor, o exercício de várias virtudes.  

26 -  Sede fiéis às normas concernentes aos exercícios de piedade, rezai e sereis 
preservados da peste de todos os vícios.  

27 -  A tristeza mata a piedade, porque tira a confiança em Deus e mantém a alma em 
contínuos terrores. 

28 -  Para os Irmãos piedosos e solidamente virtuosos, a vida religiosa é verdadeiro paraíso. 
29 -  Um Irmão sem piedade é um homem de nada.  
30 -  Não bastam lindas frases para inspirar a piedade e converter os alunos. A conversão é 

obra da graça e não efeito da eloqüência e do talento dos homens.  



31 -  Uma oração, um oficio divino rezado com piedade, uma missa bem participada, uma 
comunhão fervorosa, têm mais valor para o êxito do catecismo do que todos os talentos 
naturais.  

32 - O oficio divino é uma reparação pelo procedimento de muitos homens que blasfemam, 
que ultrajam a Deus, e levantam para o céu suas vozes insolentes.  

33 -  Uma das artes mais perniciosas do demônio consiste em nos desviar da oração, porque 
sabe perfeitamente que a oração é a fonte de todas as graças, e ele gostaria de secar esta 
fonte.  

34 -  A um Irmão tíbio: se tivesse mais fé não seria tão frouxo no serviço de Deus, nem 
acharia tão grandes as dificuldades de seu estado.  

35 -  É impossível entregar-se assiduamente a Deus, sem adquirir seu espírito, assemelhar-
se a Ele pela imitação das virtudes. Todo aquele que possui o espírito de oração goza 
igualmente do espírito de obediência, de mortificação, de zelo, e se dedica totalmente à 
própria perfeição.  

36 -  Ser um Irmão piedoso e ser bom religioso, são uma só e mesma coisa.  
37 -  Vocês sabem melhor do que eu; o peixe não vive muito tempo fora da água. Só o 

retiro e a meditação das grandes verdades podem manter o espírito religioso.  
38 -  A nossa oração constante deveria ser a oração dos Apóstolos ao Mestre: “Senhor, 

aumentai a nossa fé”.  
39 -  Para o Irmão Marista a oração é absolutamente necessária. Sua vida teologal não se 

pode conservar e desenvolver senão num clima de oração pessoal e comunitária.  
40 -  Procure ser fiel à prática da meditação. É ponto básico na vida religiosa de um 

religioso. Respondo pela sua salvação se for fiel à meditação.  
41 -  Sem a meditação não há luz, isto é: não há conhecimento verdadeiro de Deus, de nós 

mesmos, de nossos deveres, de nosso destino, e, portanto, nenhuma segurança quanto à 
salvação. 

42 - Quanto mais revelarem e difundirem o amor de Jesus Cristo tanto mais diminuirão o 
reino da iniqüidade, tanto mais haverão de consolidar a virtude e assegurar a salvação 
dos seus alunos. 

43 -  A perseverança na vocação é fruto da oração e fidelidade às normas do Instituto.  
44 -  Longa experiência me convenceu de que um Irmão sem piedade é um homem de 

nada; nunca está no lugar que lhe convém; é um trambolho para toda a gente.  
45 -  Fareis mais bem pela piedade do que por qualquer outro meio.  
46 - Como podeis estar contentes e ter a paz quando descuidais a oração?  
47 -  Sede para todos, modelos de piedade e de virtude.  
48 -  Um santo religioso atrai as bênçãos de Deus sobre a comunidade; é um penhor de 

prosperidade para a casa que habita e para o Instituto de que é membro.  
49 -  Se por algum imprevisto ou por ocupações extraordinárias não tiverdes tempo de rezar 

o terço completo, recitai duas ou três dezenas; se isto vos for impossível, rezai as três 
primeiras Ave-Marias, ou pelo menos tomai vosso terço e beijai-o antes de deitar.  

50 -  É em nome do Instituto do qual sois membros, ou antes, em nome da Igreja toda que 
rezais o ofício divino. Sim, solicitais graças e socorro para todos quantos combatem na 
Igreja militante, orais pela Igreja sofredora e unis vossas homenagens com a Igreja 
triunfante.  



51 -  A ação de graças é a prece de todos os amigos de Deus; começam-na aqui na 
terra e a continuarão na eternidade.  

52 -  O reconhecimento é um ato de amor, agradecemos a Deus porque O amamos, porque 
sua benevolência nos comove, surpreende e conquista.  

53 -  Toda oração deve acabar um dia, exceto a oração de agradecimentos, que terá duração 
eterna. Mas, a fim de merecer rezar a ação de graças na eternidade, que faz a glória e a 
felicidade dos eleitos, é preciso começar na terra; fazer aqui o que desejamos fazer no 
céu.  

54 -  Os Irmãos que têm o espírito de oração têm igualmente o espírito de obediência, de 
mortificação e de zelo e cuidam de sua perfeição.  



 
 

VIDA RELIGIOSA  
 

 
 
1 - Há naturalmente dificuldades na vida religiosa, mas a graça suaviza tudo. Jesus e Maria 

vos ajudarão: aliás é bem curta esta vida e a eternidade não acaba nunca.  
2 -  A um Irmão que achava penosa a vida religiosa: Se pensásseis muitas vezes na 

presença de Deus, não seríeis frouxo na observância da Regra e não estaríeis discutindo 
tanto com o demônio da preguiça.  

3 -  A vida religiosa é um tormento para o religioso infiel às promessas sagradas que fez a 
Deus, e que profanou seus votos.  

4 -  Consagrai-vos todas as manhãs à Santíssima Virgem: adotai alguma prática para 
merecer-lhe a proteção, pedi-lhe especialmente a graça de nunca cometerdes pecado 
mortal. Não deixeis de fazer esse mesmo pedido a Nosso Senhor na missa quotidiana e 
depois da comunhão.  

5 -  Persuadidos da verdade das palavras de São Gregório: “Adianta pouco a solidão do 
corpo sem a do coração”, os Irmãos cuidarão particularmente do silêncio interior que 
consiste em reprimir as paixões, esquecer o mundo e tudo quanto possa trazer a 
dissipação.  

6 -  O silêncio é uma das características principais de uma casa religiosa; uma comunidade 
em que não é observado, não é ambiente favorável à aquisição das virtudes necessárias 
às almas consagradas a Deus.  



7 - Os Irmãos humildes, observadores da Regra e solidamente virtuosos, são os 
verdadeiros amigos, protetores e sustentáculos do Instituto. 

8 -  Se é penoso o vosso trabalho, lembrai-vos de que é a obra de Deus que estais 
fazendo, e que Ele vos recompensará.  

9 - Quem está alegre e satisfeito, mostra com esta disposição que ama sua vocação, que é 
feliz nela e que não acha nada de muito difícil.  

10 -  A humildade é um aroma que conserva as virtudes. O orgulho é um veneno que se 
corrompe e estraga.  

11 -  Um santo é uma luz, um sol que ilumina, vivifica a quantos o cercam. 
12 -  É próprio dos santos semear a misericórdia em torno de si. O coração dos santos é um 

composto de bondade, de caridade, de misericórdia e amor ao próximo.  
13 - Num homem dominado e inspirado pelo orgulho, as melhores coisas perdem o brilho, 

o mérito e se convertem em lama. 
14 -  Garanto-vos que encontrareis mais satisfações e alegrias no serviço de Deus 

do que nos prazeres do mundo.  
15 - É pela graça de Deus, pela proteção de Maria, pela piedade e pela virtude que havereis 

de fazer o bem.  
16 -  O silêncio é o germe de pensamentos santos, de obras generosas e heróicas; 

inflama o coração de amor de Deus. 
17 -  Para um Irmão de boa vontade, a vida religiosa nada tem de penosa.  
18 -  Só o religioso que tem o espírito de família, acha na religião o cêntuplo dos bens e da 

felicidade prometida por Nosso Senhor.  
19 -  A predestinação prometida à vocação religiosa, é somente a partilha dos que vivem 

como bons religiosos; ora, ninguém é bom religioso, se não for fiel a seus votos, às 
suas Regras, e  
às ordens dos seus superiores.  

20 -  A vocação religiosa é uma graça insigne; é por isso que o demônio tanto se esforça 
para que os jovens dela se desgostem, para fazê-los desistir e voltar ao mundo, onde é 
tão difícil de se salvar. 

21 - Com uma pitadinha de boa vontade, a gente pode tornar-se bom religioso. 
22 - A gratidão é um ato de amor; agradecemos a Deus porque O amamos, porque sua 

bondade nos comove e nos conquista para Ele.  
23 - Um santo religioso é um tesouro para a sua família, para a comunidade, e para toda a 

região.  
24 -  A vocação religiosa é sinal de predestinação, em parte alguma a salvação é mais 

segura e mais fácil do que na Vida Religiosa.  
25 -  A vida religiosa nada tem de pesado para aqueles que possuem boa vontade. 
26 -  Cada um tem seu ponto fraco, cada qual está sujeito a vários pequenos defeitos ou 

imperfeições que é preciso suportar e fornecem ocasiões de praticar as pequenas 
virtudes.  

27 -  Nas almas virtuosas, há defeitos que não se conseguem corrigir, apesar dos esforços 
constantes. Deus o permite como exercício de virtude para os que vivem com Ele.  

28 - A vida religiosa é o dom de Deus por excelência, é o quinhão das almas privilegiadas; 
mas para perseverar é preciso grande fidelidade, muita generosidade.  



29 -  Não nos fizemos religiosos para ser bem tratados, nem para ser úteis às nossas 
famílias, mas para servir à Igreja, salvar as almas, fazer conhecer e amar Jesus Cristo..., 
tornar Maria conhecida. 

30 -  A felicidade da vida religiosa me parece tão grande e desejo tão ardentemente ter 
Irmãos para dá-los a todas as paróquias ainda desprovidas deles, que quando encontro 
jovens, formulo o pedido a Deus, por meio de nossa Boa Mãe, que os chame a esta 
vocação.  

31 -  Meus Irmãos, lembremo-nos de que trabalhamos para Deus, e que nos preparamos 
uma recompensa eterna. Se pensássemos nestas verdades com fé ardente, será que nos 
deixaríamos levar pela tristeza? 

32 -  Quando a gente se dá a Deus, deve-se fazê-lo sem reservas e sem rodeios. Para ser 
feliz em comunidade e nela se santificar, é preciso que nela se encontre espírito 
religioso.  

33 -  Para um religioso, obediência, felicidade e sólida virtude são três palavras sinônimas e 
inseparáveis. O que importa, é fazer a nossa parte. Quanto ao resto, deixar a 
Providência agir.  

34 -  São tão preciosas e excelentes as vantagens da vida religiosa que não nos é dado 
compreendê-las. 

35 -  Um santo é uma pessoa que ama Jesus e simpatiza com Ele, sofre quando o vê 
ofendido e procura com prazer todas as oportunidades que se apresentam a fim de que 
seja glorificado.   



 

VOCAÇÃO MARISTA  
 

O que é um Irmão Marista para o Padre Champagnat?  
1 - Um Irmão Marista é uma 

alma predestinada a uma 
grande piedade, a uma vida 
pura e uma  
virtude sólida, uma alma, 
sobre a qual Deus tem 
particulares desígnios de 
misericórdia.  

2 - Um Irmão é o cooperador de 
Deus e o companheiro de 
Jesus Cristo na santa missão  
de salvar as almas.  

3 - Um Irmão é o homem sábio, 
de quem Deus disse pelo 
profeta, que passa a vida  
colocando fundamentos e 
reparando ruínas.  

4 - Um Irmão é o substituto dos 
pais dos alunos. 

5 - Um Irmão é o anjo custódio 
dos meninos. 

6 - Um Irmão é o modelo e o 
evangelho vivo dos jovens e 
do público em geral.  

7 - Um Irmão é semeador do 
Evangelho.  

8 - Um Irmão é o homem que, 
como Jesus Cristo, passa a vida fazendo o bem.  

9 - Um Irmão é um dique contra o mal e contra o contágio do mundo.  
10 - Sabeis o que significa um Irmão? Ser Irmão é comprometer-se a ser santo. Todos os 

Irmãos devem ser santos, e neste sentido é que devem trabalhar toda a vida e com 
todas as forças. 

11 -  Por vocação, os Irmãos são todos apóstolos, enviados para dar a conhecer aos alunos 
os mistérios da religião e para anunciar a boa nova da salvação que Jesus Cristo nos 
mereceu. 

12 - Amai vossa vocação, conservai-a; por ela Deus quer salvar-nos. 



13 - Ser chamado jovem à vida religiosa é uma prova de que Deus tem desígnios 
particulares de misericórdia sobre uma alma, que a destina à alta virtude, e quer 
servir-se dela para sua gloria e a santificação do próximo. 

14 - A felicidade da vida religiosa me parece tão grande, desejo tanto ter Irmãos para as 
paróquias que precisam deles, que raramente encontro algum jovem sem pedir a Deus 
que o chame a tão bela vocação. 

15 - Amar a Rainha do Céu, e da terra, imitá-la, propagar o seu culto, conforme o espírito 
da Igreja, como meio excelente de mais perfeitamente amar e servir a Jesus: tal é o 
escopo que se propôs o Padre Champagnat quando estabeleceu o Instituto. 

16 - A vocação é uma grande graça. Não é para estranhar que o demônio tanto se esforce 
para que os jovens se desgostem dela. 

17 - A irradiação moral de uma comunidade é o meio mais certo de atrair novas vocações 
maristas, de conservar as vocações existentes e levá-las a sua cabal realização. 

18 - A perseverança na vocação é o fruto da oração e da fidelidade às normas do Instituto. 
19 - O Irmão que todos os dias confiar sua vocação a Maria, não haverá de perdê-la.  
20 - Que unicamente a glória de Deus e a honra de Maria sejam nosso objetivo e toda a 

nossa ambição.  
21 -  Dar a conhecer Jesus Cristo, fazer amar a Jesus Cristo, eis o fim de vossa vida e o fim 

do Instituto. 
22 -  Por sua dedicação, levada até à renúncia aos bens mais caros deste mundo, a fim de se 

consagrar ao bem do próximo, o Irmão condena o egoísmo, causa de tantos males, e 
ensina a caridade, a humildade e todas as virtudes cristãs.  

23 -  Aquele que vive alegre e contente, comprova com esta atitude que gosta de sua 
vocação e se encontra feliz nela.  

24 -  Aquele que é alegre manifesta por esta disposição que ama seu estado de vida, sua 
vocação, nele se sente bem e não encontra dificuldades insuperáveis.  

25 -  Eu vos garanto que achareis maior satisfação, alegria, contentamento no serviço de 
Deus do que em todos os prazeres do inundo.  

26 -  Aquele que se dá a Deus deve esperar sempre o demônio pelo caminho.  
27 -  Ele escolheu homens sem virtude, sem talentos, desprovidos de qualidades humanas e 

quis se servir da própria miséria para constituir este Instituto, para que ninguém jamais 
duvidasse de que somente Ele foi que tudo fez entre nós.  

28 - O religioso que não é piedoso, não estimará sua vocação; não gostará dela porque vive 
sem consolação. 

29 -  A jovialidade e a pura alegria são um sinal de vocação. Quem está alegre, prova por 
esta disposição que gosta de seu santo estado, nele vive feliz e nada acha difícil.  

30 -  Tereis muitos contratempos, mas se permanecerdes unidos, Deus estará convosco, 
pois é sua obra que estais fazendo.  

31 -  Por vocação, os Irmãos são todos apóstolos, enviados para anunciar aos jovens o 
mistério da Fé, a boa nova da salvação em Jesus Cristo.  

32 - Sede fiéis à vossa vocação, para isto observai a regra, pois esta obediência à regra vos 
obterá a perseverança, vos fará amar os deveres da vida religiosa e vo-los facilitará.  

33 - Não gosto de Irmãos que vão procurar conselho no Egito, em vez de procurá-los em 
seus superiores ou diretores de consciência.  



34 - Se um dia o Instituto vier a desaparecer será por falta de bons superiores.  
35 -  Este Instituto é obra de Deus. Ele escolhe homens sem virtude, desprovidos de 

qualidades humanas, e quis servir-se da própria miséria para constituir este Instituto, 
para que toda glória seja dada a Deus, e para que ninguém duvide de que somente Ele 
foi quem tudo fez entre nós.  

36 - Desde que Deus me deu a graça de me dedicar à Sociedade de Maria, nutro apenas um 
desejo: o de vê-la consolidar-se e desenvolver-se em todos os ramos. Todos os 
trabalhos, no passado, tiveram por finalidade o pleno sucesso desta obra; e até a morte, 
se Deus quiser, trabalharei nesta meta.  

37 - Precisamos de Irmãos para dar o catecismo, para ajudar os missionários, para dar 
educação às crianças e jovens.  

38 - O Irmão é algo grande, é uma alma predestinada a uma eminente virtude, sobre a qual 
Deus tem desígnios de misericórdia.  

39 -  A vocação religiosa é, depois do batismo, a maior graça que Deus pode conceder a 
uma alma. 

40 -  Não vos esqueçais de que a instrução primária não é o fim que nos propusemos ao 
fundar o Instituto, ela é apenas o meio; o fim de vossa vocação é a educação cristã dos 
alunos, isto é, ensinar-lhes o catecismo, formá-los à piedade e à virtude.  

41 - Ah! como é consolador no momento de se apresentar diante de Deus, lembrar que a 
gente viveu sob os auspícios de Maria na sua Sociedade! Digne-se esta Boa Mãe vos 
conservar, multiplicar e santificar.  

42 - Dei aos meus discípulos o nome de Irmãozinhos de Maria, na convicção de que este 
nome por si só atrairia grande / número de candidatos. Um êxito completo, em poucos 
anos, justificou minhas conjecturas e ultrapassou as expectativas.  

43 -  O Irmão que reza muito pelas almas do purgatório e que inspira a seus alunos esta 
excelente prática permanecerá pouco tempo neste lugar de expiação.  

44 - A humildade e a caridade são o fundamento e o princípio de todas as qualidades que 
granjeiam a afeição e a simpatia das pessoas.  

45 - Não contemos demais com nossos talentos, pois sozinhos, são nulos para o bem, em 
vão os empregaremos todos e nos cansaremos, se Deus não estiver conosco.  

46 - Sede fiéis à vossa vocação: para isso observai a Regra, pois esta obediência vos obterá 
a perseverança.  

47 - Meus Irmãos, sede fiéis à vocação e perseverai nela corajosamente. Conservai-vos num 
grande espírito de pobreza e de desapego.  

48 - O espírito do Instituto é de conduzir as almas a Jesus e a Maria. 
49 - Meus Irmãos, como vossa tarefa é elevada aos olhos de Deus! Como sois felizes por 

terdes sido escolhidos para uma missão tão nobre, aquela mesma de Jesus Cristo ao 
descer sobre a terra! Vós ensinais os mesmos mistérios, as mesmas verdades.  

50 - Podereis gozar de alegria, desfrutar a paz, quando omitirdes as práticas de devoção? A 
meditação, o sacrifício Eucarístico, o ofício litúrgico, o terço, a leitura espiritual 
garantem a consolação dos bons religiosos, sendo impossível vivermos felizes 
comunitariamente quando os negligenciarmos.  
 



 

VOTOS  
 

 
1 - Os Irmãos sensuais são religiosos só de nome e de hábito. Sempre notei que aquele que 

cuida com  
exagero de seu corpo, pensa pouco na alma. 

2 -  Por seu voto de obediência, o Irmão está em condições 
de formar os meninos a esta virtude, e corrigir a 
independência desregrada, e de inspirar às almas a 
obediência a Deus, aos pastores da Igreja, às autoridades 
constituídas.  

3 - Os Irmãos de Maria, a exemplo de sua divina Mãe, 
amarão a pureza com toda afeição de que forem capazes. 
Neles tudo deve ser puro: a alma e o corpo, o espírito e o 
coração, as palavras e os atos.  

4 - Os Irmãos procurarão controlar as afeições de seu 
coração, a fim de conservá-lo livre de qualquer afeição 
particular por certos alunos.  

5 - Os Irmãos estudarão muitas vezes e com cuidado as 
vantagens e as obrigações de seus votos.  

6 - O homem que só fala de bagatelas é frívolo, leviano; o 
que profere palavras desonestas, de duplo sentido, tem o 
coração transbordante de luxúria. A linguagem sempre 
indica o que vai pelo coração.  

7 - Adotai a prática de algum ato de piedade para com Maria, 
com o fim de obterdes a pureza e havereis de obtê-la 
infalivelmente.  

8 - A vida religiosa é um tormento para o religioso infiel às promessas sagradas que fez a 
Deus, e que profanou seus votos.  

9 - A vida fraterna na comunidade é excelente amparo para o desabrochar da castidade.  
10 - Ao renunciar, pelo voto de castidade, aos prazeres sensuais, o Irmão inspira aos 

alunos o amor da virtude da castidade.  
11 -  Para todo religioso, obediência, felicidade e sólida virtude, são três palavras sinônimas.  
12 - A obediência é o fundamento e o sustentáculo duma comunidade. 
13 -  Para todo religioso, a obediência é o caminho régio do paraíso; não se afastando deste 

caminho, chegará infalivelmente ao céu.  
14 -  Ah! que grande felicidade será a vossa, no momento da morte, e que recompensa vos 

espera, podendo-se dizer de vós: “Toda a vida, ele foi obediente”!  
15 - Desejo que inteira e perfeita obediência sempre reine entre os Irmãos; que os inferiores 

considerem somente Jesus Cristo na pessoa de seus superiores, obedecendo-lhes de 



coração e de espírito, renunciando sempre, se for necessário, ao seu juízo e vontade 
própria.  

16 - A aspiração do Padre Champagnat era de ver a pobreza florescer não apenas na pessoa 
dos Irmãos Maristas, mas também em tudo que os cerca.  

17 - O asseio e a simplicidade devem compor os únicos adornos nas moradias religiosas. 
De harmonia com tal princípio, não aceitava tapeçarias, painéis custosos ou qualquer 
objeto de decoração.  

18 -  Por nossa profissão de religiosos, bem como pelo intuito a que nos propusemos, 
compete-nos a obrigação de vivenciar a pobreza. Devemos restringir-nos ao 
necessário, evitar com o máximo cuidado não somente o luxo, inclusive tudo que 
seria supérfluo. Tudo isto contraria a simplicidade e a modéstia professadas pelo 
Instituto.  

19 -  Não violar os votos, e observá-los tal como importa a um bom religioso, 
formam duas coisas muito diferentes.  

20 -  Um Irmão que vive consoante as Normas, vive segundo seus votos; quanto mais se 
aparta das normas, tanto mais se distancia concomitantemente da perfeição dos seus 
sagrados compromissos. 

21 - Champagnat considerava o espírito comunitário e de pobreza como um ponto 
essencial, as normas deviam ser idênticas para todos.  

22 - Felizes os Pequenos Irmãos de Maria se, dóceis aos doutrinamentos do Fundador, fiéis 
em imitar-lhe os exemplos, conservarem sempre o espírito de pobreza e de 
simplicidade, que lhes legou na qualidade de preciosa herança.  

23 - Maria Santíssima floresceu em pureza admirável; nós, seus filhos, que temos a glória 
de levar seu nome, devemos também estimar esta celeste e sublime virtude.  

24 - Presenciar a ofensa feita a Deus e a ruína das almas, constitui para mim duas coisas 
intoleráveis, que me dilaceram o coração.  

25 - Seríamos muito culpados se fizéssemos despesas inúteis, se buscássemos o supérfluo, 
quando uma grande multidão de pobres não têm nem pão e nem roupa. Ser insensível à 
miséria e às privações destes membros sofredores de Jesus Cristo é não ter a caridade.  

26 - Os santos, plenos de amor de Deus amavam os pobres como seus irmãos.  
 
 



 
INFIDELIDADE À VOCAÇÃO 

 

 
 
1 - Nada pior do que os que se corrompem na vida religiosa. Deles disse Santo Agostinho: 

“Não vi homens mais perversos, nem mais corruptos do que os que se tornaram tais na 
vida religiosa”.  

2 - Muitos religiosos perderam a vocação porque não chegaram à perfeição que Deus 
queria deles. 

3 - A perda da vocação vem de quatro causas: 1) infidelidade à Regra; 2) falta de zelo pela 
educação cristã dos alunos; 3) descuido da própria perfeição 4) apego à vontade 
própria.  

4 - Ai dos que sentem saudades do que deixaram no mundo! Não servem para a 
terra prometida da vida religiosa.  

5 - Conheci muitos candidatos que hoje seriam bons religiosos, que constituiriam o 
ornamento do Instituto, e que, entretanto, perderam a vocação porque os diretores não 
souberam ocupá-los, nem formá-los à virtude.  

6 - Causas de perdas de vocações: abuso da graça, pouco caso das coisas que parecem 
pequenas e sem importância, uma paixão desgovernada, a infidelidade à Regra, o 
descuido dos exercícios de piedade e o desânimo.  

7 - Uma das ciladas mais perigosas do demônio consiste em levar um religioso a ocupar-se 
dos negócios temporais de seus pais ou de induzi-los por compaixão a exagerar suas 
necessidades, ajudá-los por processos que a vida religiosa não aprova.  



8 - O homem que não está onde Deus o quer, é como um membro deslocado que 
sofre e faz sofrer todo o corpo.  

9 - Estou convencido de que quase todos os Irmãos jovens que saíram do Instituto 
perderam a vocação por se terem deixado dominar pela preguiça.  

10 - Os Irmãos tíbios e os que seguem sempre os seus capuchos têm uma influência nefasta, 
e nada pode exprimir o mal que causam por exemplos e palavras.  

11 - O demônio perde tempo quando procura tentar um homem ocupado, mas o mesmo não 
se dá quando quer perder os que vivem na preguiça.  

12 - O desejo premente de falar, o hábito de zombaria e da dissipação, são um sinal de uma 
consciência vã e desregrada, de um espírito leviano, de uma alma fraca e desprovida de 
virtude.  

13 - Se Deus não vivifica nossas palavras por sua graça e espírito elas apenas produzirão 
um som vazio que ressoará ao ouvido, mas que não irá ao coração.  

14 - Os irmãos que todos os dias confiarem sua vocação à divina Mãe, não a perdem nunca.  
15 - Podemos afirmar, para glória de Maria, nossa Boa Mãe, que os Irmãos falecidos, na 

maioria, deixaram este mundo com sinais visíveis de predestinação.  
16 - Estou persuadido de que, entre aqueles que olham para trás e abandonam seu santo 

estado, mais dos três quartos eram realmente vocacionados e seriam bons religiosos si 
tivessem correspondido à graça. 

17 - A mais funesta cilada que o demônio possa armar contra as almas para perdê-las, é a de 
afastá-las da oração. Se fordes fiéis à meditação, respondo pela vossa vocação.  

18 - Religiosos perdem a vocação, por não possuírem a virtude que Deus lhes solicita, por 
não corresponderem à graça e descuidaram da própria perfeição.  

19 - Ah! ser-me-ia infinitamente menos doloroso levar um Irmão ao cemitério do que vê-lo 
abandonar sua santa vocação e voltar para o mundo onde é tão difícil salvar-se.  



 

COMUNIDADE  
- ESPÍRITO DE FAMÍLIA - 

 

 
 
1 - Só o religioso que tem os sentimentos e o espírito de família encontra na religião o 

cêntuplo de bem e o contentamento prometido por Jesus Cristo.  
2 - Nenhum Irmão, nem de dia, nem de noite, nem no trabalho, nem no recreio, deve 

isolar-se dos outros, nem procurar privilégios de independência pessoal, coisa funesta 
ao benéfico princípio da vida comunitária e dos indivíduos em particular.  

3 - Uma das principais intenções dos religiosos, ao se reunirem em comunidade, é ajudar-
se mutuamente na busca da perfeição.  

4 - Nunca esqueçais isto: é pela prática da caridade que a vida religiosa será para vós uma 
vida alegre, um paraíso na terra.  



5 - Vossa fidelidade e contentamento durarão enquanto viverdes unidos, enquanto vos 
amardes. 

6 - É faltar à caridade comunicar aos outros as antipatias que podemos experimentar para 
com alguns Irmãos.  

7 - Um doente não é um peso para uma comunidade, mas sim, uma causa de bênçãos de 
Deus.  

8 - O religioso que não se dá todo inteiro à sua comunidade e não trabalha para adquirir os 
sentimentos de filho de família, não é religioso, mas simples mercenário.  

9 - O Fundador considerava o aviso fraterno como a salvaguarda da virtude dos Irmãos, o 
guardião do Instituto. Não tinha receio em afirmar que vários deviam a esta prática o 
terem escapado de grandes perigos, e o terem conservado a virtude e mesmo a 
vocação.  

10 - Os Irmãos que se disporão com entusiasmo a colaborar nos trabalhos domésticos: 
conservação, melhoramentos, consertos, etc., além de manifestar espírito de família, 
com esta disposição favorecem a economia e sabem ocupar-se utilmente.  

11 - O Padre Champagnat amava os doentes com toda a alma; visitava-os, cuidava deles, 
assistia-os com ternura de pai. Nada o detinha, nem a dificuldade de caminho, nem a 
noite, nem a neve.  

12 - Um santo religioso atrai as bênçãos de Deus sobre a comunidade, é um penhor de 
prosperidade para a casa em que habita e para o Instituto de que é membro.  

13 - A vida fraterna na comunidade é excelente amparo.  
14 - Sabei que só respiro por vós, que não há bem verdadeiro que eu não peça a Deus cada 

dia, sempre disposto a consegui-lo a custa dos maiores sacrifícios.  
15 - A tristeza divide as pessoas e destrói a caridade fraterna. Amai-vos uns aos outros 

como Jesus Cristo vos amou. Que não haja entre vós senão um só coração e um 
mesmo espírito.  

16 - Nenhuma notícia me poderia ter sido mais agradável do que esta que me dais 
quando estão todos bem e contentes.  

17 - A felicidade e o contentamento durarão na medida em que vivereis unidos e vos 
amardes.  

18 - Tenho tanto amor a meus Irmãos e desejo tanto a sua salvação que não posso deixar de 
rezar por eles, Apresento-vos sem cessar a Nosso Senhor e a sua Mãe Santíssima.  

19 - Meus queridos Irmãos, como me é agradável pensar que brevemente terei a felicidade 
de vos abraçar, a alegria de vos ver reunidos, tendo um só coração e um mesmo 
espírito, formando uma só família e procurando a glória de Deus, o interesse da fé, 
lutando sob a proteção de nossa Boa Mãe!  

20 - Acontece muitas vezes, entre os homens de bem, que se combatem inocentemente e se 
causam desgostos, seja por oposição de caráter, seja porque só percebem um único 
lado das coisas.  

21 - Nunca se deve esquecer que é pela prática da caridade que a vida religiosa será uma 
vida suave, um verdadeiro paraíso sobre a terra.  

22 - Um religioso deve sempre estar satisfeito, feliz por todos os dons, virtudes, 
talentos, qualidades e vantagens de toda natureza que reconhece em seus 
irmãos. Deve regozijar-se e dar graças a Deus por todos eles.  



23 - Amar o Irmão é proporcionar-lhe bens espirituais e dar-lhe sempre o bom exemplo em 
toda parte. 

24 - É fazendo os outros felizes que encontraremos nossa própria felicidade.  
25 - Carregai o fardo uns dos outros, suportai o caráter difícil, o mau humor, as doenças, as 

paixões, as falhas de vossos Irmãos e cumprireis a lei de Cristo.  
26 - Quem é superior tem que imitar Moisés, erguendo sem cessar os braços ao céu para 

atrair a misericórdia divina em favor dos súditos.  
27 - Honrai e respeitai os Irmãos antigos, porque são vossos superiores em idade, em 

virtude, em ciência prática, em experiência, em dignidade e porque é dever, honrar a 
velhice.  

28 - O servo de Deus (M. Champagnat) não pedia aos Irmãos coisa alguma que ele 
não fosse o primeiro a praticar.  

29 - É desejo meu que se possa dizer de todos os pequenos Irmãos de Maria, o que se dizia 
dos primeiros cristãos: “Vede como se amam”.  

30 - Para preservar a caridade mútua, um Irmão deve suportar os defeitos dos outros, como 
deseja que os outros suportem os seus próprios.  

31 - Os Irmãos que devem obedecer, façam-no com muita humildade; e os que devem 
mandar, sempre com doce caridade.  

32 - Eu vos peço, queridos Irmãos, de procederdes de tal modo que a santa caridade reine 
entre vós. 

33 - Amai-vos uns aos outros como Cristo vos amou, que haja entre vós um mesmo 
coração e um mesmo espírito.  

34 - Esta comunidade é a obra de Deus. Ele não precisa de ninguém para sustentá-la e Ele a 
fará crescer sem os homens e apesar dos homens. Não esqueçamos nunca de que Deus 
não precisa de nós, de ninguém.  

35 - Um mesmo espírito, um mesmo amor vos ligue aos Padres Maristas como ramos a um 
mesmo tronco e como filhos de uma só família, a uma boa mãe, Maria.  

36 - Quem por temor de afligir seu irmão receia avisá-lo ou de dar a conhecer sua falta ao 
superior, não o ama de verdade e até mesmo o odeia, porque o deixa perder-se quando 
poderia salvá-lo.  

37 - Para ser feliz na comunidade não convém nela entrar como um funcionário, 
mas na qualidade de filho da casa.  

38 - Ver Jesus Cristo no próximo, ou o próximo no coração de Jesus, e acreditar 
firmemente que o divino Salvador considera como feito a Ele tudo o que se faz ao 
próximo, é a parte sólida da caridade. 

39 - O espírito de fé ajudará na prática da caridade, porque esta depende sobretudo do 
hábito de ver Jesus Cristo em todos os homens.  

40 - Não tem espírito de Jesus Cristo quem vê defeitos no seu próximo. Para ser justo, deve 
levar em conta suas virtudes e quanto há de bom nele.  



 

A MORTIFICAÇÃO  
 

 
1 - Lembrai-vos de que não se pode ser útil ao próximo e conseguir a salvação das almas a 

não  
ser pelo sacrifício.  

2 - Eu sempre notei que aqueles que 
tomam cuidado exagerado de sua 
saúde cuidam mediocremente de sua 
perfeição. 

3 - Nós somos nossos piores inimigos e 
nos fazemos maior mal que todos os 
maus e demônios juntos.  

4 - O corpo se acostuma a tudo e é 
recusando de satisfazê-lo que ele se 
toma menos exigente.  

5 - Todo aquele que deseja imitar Jesus 
Cristo e os santos não deixará de 
impor-se alguma privação corporal.  

6 - Quem não sabe mortificar-se e se 
afasta da sobriedade não será casto. 

7 - As pequenas mortificações, os 
pequenos atos de virtude tomados 
isoladamente parecem pouca coisa 
mas seu número é verdadeiro 
tesouro.  

8 - Nós não viemos à vida para sermos 
bem tratados e não ter falta de nada, 
mas para nos mortificar e fazer 
penitência.  

9 - Não é possível salvar a alma e menos 
ainda trabalhar na perfeição, sem 
combater as paixões, sem fazer-se 
contínua violência.  

10 - Que tesouro de méritos lucrarão 
aqueles que souberem fazer santo uso de tantas ocasiões que eles terão cada dia de se 
mortificarem e de se renunciarem!  

11 - Se contentarmos sempre nossa natureza, onde estará a mortificação, onde estarão o 
espírito de sacrifício e a vida cristã?  

12 - Quem quiser ser forte e não baquear nos grandes combates, deve ser fiel em se 
mortificar, em se vencer nas pequenas coisas.  



13 - Aproveitar das ocasiões que se tem cada dia de praticar a mortificação, é meio seguro 
de merecer muito, para santificar- se sem alardes, sem que o mundo o perceba e sem 
expor-se ao perigo da vaidade.  

14 - Agradecemos a Deus a graça que nos faz de sofrer alguma coisa por Ele e para sermos 
úteis ao próximo.  

15 - As cruzes e as aflições são sucessivamente a partilha de todo homem que realiza a obra 
de Deus e que trabalha na salvação das almas.  

16 - A vida comunitária, o apostolado e a fidelidade aos compromissos da religião são um 
vasto campo de penitência para quem deseja se imolar a Deus.  

17 - Eu sempre tenho notado que aqueles que muito se ocupam do corpo, pouco pensam em 
sua alma.  

18 - A vida de comunidade, o magistério, a fidelidade à Regra são campo bem vasto de 
privações e de sacrifícios para quem deseja renunciar a si mesmo e imolar-se a Deus.  

19 - Não obstante a Regra não prescreva penitência corporal, não quer isto dizer 
que estejamos dela dispensados.  

20 - Por toda parte há sofrimentos, todos os homens têm sua cruz, mas aquele que a leva 
por Deus e que medita as verdades da fé, a acha sempre leve.  

21 - Neste mundo, a dor nos acompanha sempre; aquele que se resigna a suportá-la e que 
não a teme é o que menos sofre.  

22 - Não notais que deixando-vos levar pelo mau humor duplicais vossas penas e sofreis 
sem mérito?  

23 - A mortificação é o abc da vida espiritual. 
24 - Quem não sabe reprimir a gula triunfará dificilmente dos outros vícios. 
25 - A cruz e as aflições são necessariamente a partilha do homem que trabalha para Deus e 

para as almas. 
26 - Fareis jejuar os olhos pela modéstia, a língua pelo silêncio, os defeitos e as paixões, 

combatendo-os com mais vigilância.  
27 - Aquele que deseja ser forte e não desfalecer nos grandes combates, deve ser fiel em se 

mortificar e se vencer nas coisas menores.  
28 - Foi pela cruz, pelo sofrimento que Jesus Cristo resgatou as almas, e nós gostaríamos de 

trabalhar na salvação delas pelas delícias e satisfações da natureza?  
29 - Um catecismo, entendo um catecismo bem dado, vale mais do que as maiores 

penitências que possais fazer.  
30 - Aqueles que cuidam do próprio corpo, zelam pouco de sua alma e os que se importam 

com excesso da saúde pessoal, tratam mediocremente da respectiva perfeição.  
31 - É pela cruz e os sofrimentos que Jesus Cristo nos remiu e nós pretendemos trabalhar na 

salvação das almas pelas delícias e pelas satisfações da natureza! Com tais sentimentos 
será de estranhar que façamos tão pouco e que nosso ministério seja quase estéril!  

 



 

EDUCAÇÃO 
 

 
 
1 - De uma aula de meninos formados à piedade e instruídos solidamente das virtudes 

cristãs, nascerá uma paróquia de fervorosos cristãos.  
2 - O fruto do ministério pastoral da Igreja está contido, como em germe, na primeira 

formação que o aluno recebe na escola.  
3 - A vida de vossos alunos será o que tiverem aprendido convosco. Não poupeis esforços 

para formar seus corações à virtude.  
4 - Os Irmãos acostumarão os alunos, por palavras e por exemplos, a amar e respeitar a 

autoridade civil e a obedecer aos magistrados, cujo poder emana de Deus.  
5 - Os Irmãos farão com que os alunos adquiram o hábito de dar valor sobrenatural a todas 

as ações, oferecendo-as a Deus e pedindo seu auxílio.  
6 - Um Irmão que se contenta em instruir os alunos, cumpre apenas a metade de seu dever; 

se quiser cumpri-lo na sua totalidade, deve rezar continuamente por eles.  
7 - Não gosto dos Irmãos carrascos que maltratam os alunos, nem dos tipos moles que 

estragam os meninos com carícias e faltas de dignidade.  



8 - Falai muito de Nosso Senhor aos alunos. Não deixeis de falar Dele em nenhum de 
vossos catecismos. Lembrai-vos de que a ciência da religião consiste em conhecer a 
Deus e o Filho que Ele nos mandou. 

9 - Ver Deus ofendido e as almas se perderem, são para mim duas coisas insuportáveis e 
que me fazem sangrar o coração.  

10 - Quanto mais defeitos tiverem os alunos, quanto mais difíceis de formar, tanto mais 
deveis rezar por eles.  

11 - Como todo dom perfeito vem do alto, a piedade é o meio curto e mais eficaz para 
corrigir os meninos de seus defeitos e formá-los à virtude.  

12 - O respeito mútuo entre professores e alunos é fundamental em educação.  
13 - Em matéria de educação, o exemplo é de importância capital. Para levar os alunos a 

uma vida cristã generosa, os Irmãos procederão de modo a dar-lhes o exemplo.  
14 - Se tiverdes a felicidade de gravar a devoção a Maria nos corações de vossos 

alunos, tê-los-eis salvos: pois, de duas uma: ou nunca se afastarão do caminho 
do bem, ou a ele retomarão reconduzidos pela Mãe de misericórdia.  

15 - Os Irmãos inculcarão nos alunos o gosto das coisas de Deus, por orações bem feitas, 
mesmo curtas, pela freqüência dos sacramentos e participação ativa na Liturgia. 

16 - De acordo com a intuição carismática do Fundador, ser Marista significa 
evidenciar a função mediadora de Maria, anunciar o Mistério de sua Maternidade 
espiritual, prolongá-lo na educação sobrenatural dos jovens.  

17 - Por seus exemplos, mesmo sem dar-se conta disso, um Irmão inspira aos alunos a 
piedade, a obediência, a caridade, o amor ao trabalho e todas as virtudes. 

18 - Em muitos lugares onde a necessidade de catecismo é mais evidente, os Irmãos, 
auxiliados pelos alunos mais adiantados, se prontificarão a dar a catequese a grupos de 
alunos mais abandonados. 

19 - Os Irmãos ensinam aos alunos os verdadeiros valores. Por seu procedimento, 
condenam o amor desregrado das honras, das vaidades e dão sempre o exemplo do 
desapego, da humildade.  

20 - Se quiserdes que Deus abençoe vossas casas e derrame sobre vós o espírito de piedade, 
inspirai aos alunos a devoção a Maria.  

21 - Se tiverdes a felicidade de gravar a devoção a Maria no coração dos alunos, tê-los-eis 
salvos.  

22 - Na instrução e na educação dos alunos, os Irmãos Maristas imitarão o exemplo da 
Santíssima Virgem cuidando do Santo Menino Jesus; lembrar-se-ão de que foi sob seus 
cuidados que este adorável Menino cresceu em sabedoria, idade e graça, e se aplicarão 
a imitar a humildade, a mansidão, a caridade, a dedicação e as santas disposições com 
que Maria cuidou do Menino Jesus, a fim de merecerem que seus alunos se formem 
também à virtude sob sua conduta.  

23 - Não vos canseis de repetir aos alunos que eles são os amigos dos Santos, os filhos de 
Maria, os membros e co-herdeiros de Jesus Cristo.  

24 - Quando uma educação é boa, as virtudes crescem por si na alma dos jovens; os hábitos 
e práticas religiosas são para eles uma necessidade e se tomam como naturais. 



25 - Descuidar da instrução e da educação dos meninos é anular o ministério da Igreja, 
fechar aos alunos o recurso que deveriam encontrar um dia nas instruções de seus 
pastores.  

26 - Persuadidos de que a oração é um meio excelente de apostolado, os Irmãos 
recomendarão muitas vezes a Deus os seus alunos, pedindo que abençoe o seu 
trabalho.  

27 - As instruções mais bem preparadas não terão efeito duradouro, se Deus não falar ao 
coração; só a graça pode tocar, dar sentimentos de renovação espiritual e mudar a vida.  

28 - Se é importante como todos reconhecem, que os jovens sejam convenientemente 
formados na religião, importa que os enviados como educadores sejam bem formados 
e acompanhados. 

29 - Não posso ver uma criança sem sentir a vontade de lhe ensinar o catecismo, sem 
desejar ensinar-lhe o quanto Jesus a amou e quanto ela deve amar a este Divino 
Salvador.  

30 - Vejam com que interesse se põe o Salvador do mundo a instruir as crianças. Ele ordena 
aos discípulos que as deixem aproximar-se de sua divina pessoa. Mostrem aos alunos 
que são mil vezes felizes por serem os prediletos de Jesus Cristo.  

31 - Os Irmãos não se contentarão em amar e louvar Maria, mas considerar-se-ão 
especialmente obrigados a fazer com que seus alunos a amem e honrem.  

32 - O Divino Salvador vos dá a cultivar a mais bela porção de sua Igreja. Ele vos confia 
aquelas que Ele mais amou, as crianças.  

33 - Meus Irmãos, tendes em vossas mãos o preço do sangue de Jesus Cristo e vossos 
numerosos alunos vos serão, depois de Deus, devedores de sua salvação.  

34 - Para bem educar os alunos é preciso amá-los e amá-los todos igualmente.  
35 - Prestaremos imenso serviço à religião, à Igreja, à sociedade, à família e, sobretudo, ao 

menino se conseguirmos amoldá-lo à obediência, formando-lhe, assim, a vontade.  
36 - Nosso caráter de Irmão é um apelo específico a viver com todos a fraternidade do 

Cristo, especialmente com os jovens, amando-os com amor gratuito.  
37 - Que ninguém, sob pretexto de que deve ensinar as ciências profanas, descure o 

catecismo e não diga que não pode consagrar a este exercício todo o tempo prescrito 
pela Regra, pois vossa fidelidade primeira é educar cristãmente os meninos.  

38 - É prestar grande serviço aos alunos e à educação, corrigir os vícios e incentivar a 
prática do dever. 

39 - Coragem! Vede, meus amigos, como é preciosa vossa missão! Grandes e santos varões 
ilustres felicitar-se-iam de poderem exercer um cargo que é tão precioso.  

40 - Quereis que Deus abençoe vossa casa, quereis que Ele derrame sobre vós e sobre os 
Irmãos o espírito de piedade? Inspirai a vossos alunos a devoção a Maria Santíssima. 

41 - Eu vos peço pela caridade sem limites de Jesus Cristo, não tenhais inveja de ninguém, 
sobretudo daqueles que o Bom Deus chama a trabalhar como vós, no estado religioso, 
na instrução da juventude.  

42 - O temperamento que mais favorece o apostolado é aquele que, simultaneamente é 
alegre, afável e sereno, isto exige um coração humilde e caridoso.  

43 - A criança é o campo que Deus nos deu para cultivarmos o rebento novo, a planta frágil, 
que um dia será árvore carregada de todos os frutos de virtude.  



44 - Educar a criança é formá-la à piedade, fazendo-a compreender a necessidade e os 
benefícios da oração. É habituá-la desde cedo a rezar com respeito, atenção e 
recolhimento.  

45 - A vida do Irmão é de inteira dedicação; não quis na terra nem bens, nem família, nem 
quaisquer interesses corporais, a fim de doar-se completamente ao serviço dos alunos, 
vivendo no meio deles, consagrando à sua educação todas as solicitudes, cuidados, 
ações, trabalhos, força e mesmo a vida. 

46 - Há quem diga que os alunos são aborrecidos, grosseiros, ingratos, cheios de defeitos, e 
que não se agüenta no meio deles. Esses Irmãos não têm zelo algum, não têm o espírito 
de sua vocação e o amor a Jesus Cristo; não sabem o que é realizar a obra de Deus. Se 
os alunos fossem perfeitos, não precisariam de cuidados; é porque eles têm defeitos 
que é necessário dar-lhes boa educação e que há mérito em instruí-los, suportá-los e 
formá-los.  

47 - O que deve estimular vossa coragem a fazer bem as ações é que Deus se contenta com 
a boa vontade, com vossos esforços e que Ele não nos pede o bom êxito.  

 



 

O ZELO - O CATECISMO 
 

 
 
1 - Os pais, quando vos enviam seus filhos, deixam sob vossa responsabilidade o 

cuidado de sua instrução religiosa.  
2 - Se negligenciais a instrução e a educação cristã de vossos alunos, além de ofender a 

Deus, faltais ao mais sagrado, ao primeiro de vossos deveres, como professores; vós 
ludibriais ainda a confiança dos pastores da Igreja e dos fundadores da escola.  

3 - Se negligenciais a instrução e a educação cristãs, abusaríeis da boa fé dos pais que vos 
enviam seus filhos para que lhes ensineis, antes de tudo, os princípios religiosos.  

4 - Nós não consentimos em ensinar as ciências profanas senão para ter a facilidade de dar 
o catecismo todos os dias e assim gravar mais profundamente no espírito e no coração 
dos alunos a ciência da salvação.  



5 - A história, a gramática, o desenho e todos os outros conhecimentos deste gênero 
devem ser, em vossas mãos, apenas iscas de que vos servis para atrair e conservar os 
alunos em vossas escolas. 

6 - Nas lições sobre as diversas especialidades, não esqueçais a lição de catecismo e fazei 
que ele ocupe sempre o primeiro lugar.  

7 - Cuidai que a religião transpire de todas as partes do ensino e que todos os 
acontecimentos nos quais iniciais os alunos sirvam de alimento à fé, à piedade e os leve 
para Deus.  

8 - Os alunos que educastes com esmero terão conhecido as belezas e o sentido da 
virtude. Eles sabem por experiência quanto Deus é bom, quanto se é feliz em 
seu serviço. Mais tarde, se eles se extraviam, o retorno à religião será muito 
mais fácil. Como não acham nos prazeres e nos bens deste mundo a felicidade 
que procuraram, abandonarão um dia as veredas do vício para entrar 
novamente no caminho da virtude.  

9 - Vede o filho pródigo; por que decide a lançar-se aos pés do pai? Se ele não 
tivesse conhecido o pai e a felicidade de ficar junto dele, não teria nunca 
pensado em voltar para abraçá-lo e reintegrar-se em sua amizade.  

10 - Temos que elevar ao Senhor abundantes ações de graças pela escolha que faz de que 
levemos a luz do Evangelho aos pagãos, pois tal prerrogativa reverterá em manancial 
de bênçãos para o Instituto. 

11 - Proporcionar a um menino a graça de uma boa primeira comunhão é assegurar-lhe o 
mais precioso de todos os bens; é fixá-lo na via da salvação, é dar-lhe o meio mais 
eficaz para aí manter-se e ser por toda a vida bom cristão.  

12 - Preparar um menino à primeira comunhão não é coisa de alguns dias, é trabalho de 
muitos meses, de muitos anos.  

13 - Se descuidásseis da instrução e da educação cristã dos alunos, arruinareis este Instituto 
abandonando o alvo a que ele se propõe e vos oporíeis aos desígnios de Deus ao 
estabelecê-lo. 

14 - Sendo o fim do Instituto trabalhar, sob a proteção de Maria, na salvação dos alunos, 
uma das virtudes mais necessárias aos Irmãos é o zelo pela glória de Deus e a salvação 
das almas.  

15 - A vida inteira dos alunos será o eco de vosso apostolado.  
16 - O Irmão deve procurar ser um bom catequista, um evangelizador, pois esta é sua 

principal função e o fim de sua vocação.  
17 - Não é com frases que se inspira a piedade, que se ganham as almas a Deus; a 

transformação dos corações é obra da graça e não o efeito de eloquência dos homens. 
18 - Seria vergonhoso para um educador não conhecer suficientemente a religião; seria um 

verdadeiro escândalo se ele fosse menos capaz de dar o catecismo do que ensinar as 
outras matérias. 

19 - Instruir bem os meninos é pouco, fazer com que amem a religião é tudo. 
20 - Ensinar a uma criança o catecismo, uma oração, é aos olhos de Deus uma ação maior e 

mais meritória do que ganhar uma batalha.  
21 - O zelo realmente generoso não recua diante de nenhum sacrifício. Os Irmãos que não 

têm tal dedicação não são dignos da missão que lhes foi confiada.  



22 - Os missionários se expõem a todos os sacrifícios, a todas as privações para conseguir a 
salvação dos infiéis; e nós pretenderíamos salvar as almas sem sofrer, buscando vida 
fácil e cômoda!  

23 - O verdadeiro zelo é generoso e constante; é assim que deve ser, pois a salvação de uma 
alma é coisa de grande relevo que bem merece ser comprada por grandes sacrifícios.  

24 - Há meninos que talvez não conhecem Jesus Cristo, que ignoram as verdades 
tão consoladoras da religião e não sabem que Deus é deles Pai e que são 
destinados a vê-lo no céu. Pobres crianças, como tenho pena delas!  

25 - Quando alguém se compromete por vocação a dar-se à santificação do próximo, não 
lhe basta agradar a Deus com pureza de consciência; precisa, outrossim, satisfazer aos 
homens pela índole amável e grande caridade em palavras.  

26 - Os verdadeiros irmãos de Maria, totalmente devotados à salvação dos meninos que 
lhes são confiados, não têm outro objetivo senão o de inspirar o amor a Deus e o gosto 
na prática da religião.  

27 - O Irmão ensina aos alunos os verdadeiros valores. Por seu procedimento condena o 
amor desregrado das riquezas, das honras e das vaidades, e dá sempre o exemplo do 
desapego e de humildade.  

28 - Em vossas lições sobre as diversas especialidades, não esqueçais a lição de catecismo e 
fazei que ela ocupe sempre o primeiro lugar. 

 
 



II  
 

MENSAGEM MARISTA 
 

 
 

1 - Amar a Maria, fazê-la amar, propagar-lhe o culto como um meio de amar e servir mais 
perfeitamente a Jesus Cristo, tal foi um dos objetivos que o Padre Champagnat se 
propôs ao fundar o nosso Instituto. (Capítulo Geral 1967/68)  

2 - O amor dos Irmãos para com Maria os levará a aplicar-se habitualmente a 
imitá-la, a absorver seu espírito. Tudo em sua pessoa, em seu proceder, em 
suas palavras, deve lembrar a vida e as virtudes de Maria (M. Champagnat) 

3 - O Servo de Deus falava muitas vezes da devoção à Mãe de Deus. Era seu assunto 
favorito. Queria inculcar nos Irmãos o respeito, a confiança, o amor que ele próprio 



tinha para com Maria, que ele chamava de Boa Mãe e seu Recurso Habitual. 
(Depoimento do Ir João Cláudio)  

4 - A exemplo de Maria, os Irmãos terão uma predileção especial pela vida humilde e 
oculta, pelos empregos menos vistosos e mais comuns.  

5 - Diz o Padre Nicolas, OP: “O Padre Champagnat teve o mérito de orientar nosso olhar 
de fé para a mais cristã dos cristãos e por isso mesmo, para a mais cristificante”.  

6 - Na instrução e educação de seus alunos os Irmãos tomarão como exemplo a Santíssima 
Virgem educando e servindo o Menino Jesus. Farão o possível que os alunos se 
formem à virtude sob sua orientação.  

7 - Foi Maria que tudo fez em nosso Instituto, repetia sem cessar o Padre Champagnat. A 
história de nossas origens, em La Valla como em l’Hermitage, disto dá testemunho 
irrecusável. (Capítulo Geral 1967/68)  

8 - Tomar Maria conhecida não é apenas missão pessoal de cada Irmão; a totalidade do 
Instituto nisto está comprometida, em virtude de sua participação no carisma do 
Fundador. (Capítulo Geral 1967/68)  

9 - A vocação espiritual do irmão Marista é viver a mediação de Maria, tanto na sua 
espiritualidade como em seu apostolado.  

10 - O espírito do Instituto é levar as almas a Jesus por Maria, de acordo com a 
divisa: TUDO A JESUS POR MARIA. Os Irmãos inspirarão aos alunos a 
devoção a Maria, de acordo com o espírito da Igreja. (M. Champagnat)  

11 - Na instrução e educação cristã dos alunos, os Irmãos aprenderão do exemplo da 
Santíssima Virgem empenhada em educar e servir o Menino Jesus. (M. Champagnat)  

12 - Toda educação levada sob o influxo da Virgem aprofunda suas raízes na própria 
maternidade espiritual de Maria. (Capítulo Geral 1967/68)  

13 - A inteligência do mistério de Maria reforçará ainda mais nossa pedagogia marial e nos 
levará a explorar suas imensas possibilidades.  

14 - Procurai interessar a Santíssima Virgem em vosso favor. Portanto, nada façais sem 
consultá-la antes; ponde-vos sob sua proteção, bem como seus Irmãos e alunos.  

15 - Recorrei a Maria em todas as precisões, e dizei-lhe que, depois de ter feito o que pôde, 
tanto pior para ela se a coisa não andar bem.  

16 - Maria continua agora no céu a desempenhar o papel de Mãe, cooperando na geração e 
no crescimento da vida divina em cada uma das almas dos homens resgatados.  

17 - Os fiéis hão de ser mais convidados a seguir os exemplos da Santíssima Virgem, pelo 
fato de a ter o próprio Jesus proposto como modelo à nossa imitação, ao no-la dar por 
MÃE.  

18 - A irradiação marial de uma Comunidade de Irmãos é o meio mais certo de atrair novas 
vocações maristas, de conservar as vocações existentes, e levá-las à sua cabal 
realização. (M. Champagnat)  

19 - Uma bela imagem de Maria deve ser exposta nas aulas. O Padre Champagnat dizia ao 
Irmão Luís: “Será possível olhar para uma estátua de Maria sem se recordar do 
mistério da Encarnação?”  

20 - Toda catequese verdadeira tem uma dimensão marial. A fé católica apresenta-nos, com 
efeito, a mensagem marial, não à margem do Credo, senão incluída no conjunto das 
verdades cristãs. (Capítulo Geral 1967/68)  



21 - O mistério de Cristo não pode ser formulado sem referência à Virgem Maria, de quem 
ele nasceu segundo a carne. Os Evangelhos nos mostram a Mãe inseparável do Filho, 
no âmago do mistério cristão.  

22 - Falar de Maria como o Evangelho no-la revela, é certamente mostrar aos jovens a 
imagem perfeita da Humanidade resgatada, o mais belo triunfo de Deus em suas 
criaturas.  

23 - O ensino marial só será autêntico e enriquecedor se se apoiar nas fontes bíblicas, na 
Tradição no Magistério da Igreja. (Capítulo Geral 1967/68)  

24 - Convém destacar explicitamente em todas as catequeses os pontos de conexão com o 
Mistério de Maria.  

25 - A exemplo da comunidade do Cenáculo, reunida com o Espírito Santo, no dia 
de Pentecostes, a comunidade marista agrupa, em tomo da Rainha dos 
Apóstolos, Irmãos animados pela mesma vocação apostólica.  

26 - O nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria; o que a Virgem 
ligou pela incredulidade, a Virgem Maria desligou pela fé.  

27 - A confiança filial que terão em Maria levará os Irmãos a recorrer à sua proteção em 
todas as suas necessidades espirituais, como a seu Recurso Habitual.  

 



 

TESTEMUNHOS SOBRE  
CHAMPAGNAT 

 

 
 
1 - Nada me edificou como a piedade do Padre Champagnat: a gente se convence de que é 

um santo. Comunicou-me sentimentos de devoção que espero guardar por toda a vida. 
De todos os sacerdotes que vi no altar, nenhum me deixou lembrança mais viva de fé 
ardente e de amor do que a que deixou o Padre Marcelino Champagnat. (P.e Luís 
Mallaure)  

2 - É impossível exprimir o respeito que o servo de Deus tinha para com a Casa de Deus e 
para com o Santíssimo Sacramento do altar. Sempre que ele entrava na capela, parecia 
tão recolhido que não via nem ouvia a ninguém, tanto se achava absorto em Deus. (Ir. 
Aidant)  

3 - Não houve virtude que o Padre Champagnat tivesse recomendado com tanta insistência 
como a confiança em Deus. “Não estranheis, dizia ele, de me ouvir repetir sempre a 
mesma coisa. É o mais importante, é tudo”. (Ir. Marie Lin)  

4 - Sempre que o servo de Deus corrigia um Irmão, sempre era com bondade, e de modo a 
lhe dar coragem para o futuro. (Ir. Gerásimo)  

5 - A própria postura do Bem-aventurado nas orações, seu respeito pela presença de Deus 
levavam toda gente a rezar melhor. (Depoimento de Beatificação)  

6 - Quando se tratava de uma correção, notei que os Irmãos em geral preferiam recebê-la 
do Padre Champagnat a recebê-la de qualquer outro, porque o Padre acompanhava 



sempre esta correção com palavras de animação que levantavam a coragem de quem a 
recebia, (Ir. João Claude) 

7 - Modelo de justiça: Meus pais que, de vez em quando, tinham negócios com a casa de 
l’Hermitage, sempre acharam neste convento uma eqüidade perfeita. (P.e Luís 
Mallaure)  

8 - Nada lhe parecia tão importante como inspirar aos Irmãos o amor à oração, pois ter 
uma sólida piedade é possuir todas as virtudes. (Ir. Gerásimo)  

9 - Nunca vi ninguém rezar a missa, oficiar as cerimônias litúrgicas e desempenhar todas 
as suas funções sacerdotais com maior piedade, dignidade e respeito que o Padre 
Champagnat. Sua pessoa inteira expressava, então, algo de indefinível que produzia 
sempre profunda impressão. (Ir. Maria Jubin) 

10 - Durante a celebração litúrgica não pertencia mais à terra. Parecia totalmente absorto 
em Deus. Dir-se-ia que enxergava Cristo com os olhos corporais; tão elevados eram a 
compenetração, a confiança e o amor que irradiavam de sua pessoa. (Ir. Aidant)  

11 - Possuía o carisma de reerguer os ânimos abatidos, falava com tamanha convicção que 
a gente sentia suas palavras emanarem da abundância do coração. (Ir. Camille)  

12 - Os primeiros Irmãos são unânimes em afirmar que o Padre Champagnat era moderado 
nos cuidados pessoais e parcimonioso no uso do dinheiro. Aqueles que conviviam com 
ele esmeravam-se em imitá-lo com requintes de perfeição. Com esse esforço 
desfrutavam em seus corações a alegria de ser pobres por amor do Reino de Deus. Os 
próprios camponeses, em sua rusticidade espontânea, maravilhavam-se dos extremos 
limites a que chegavam suas privações. Esta admiração crescia de vulto por motivo da 
dupla missão de sacerdote e de superior exercida pelo Padre. (Primeiros Irmãos) 

13 - O Irmão Silvestre, falecido em 1887, convivera nove anos com o santo Fundador. 
Referindo-se à vida pobre dos primeiros Irmãos, declarou achá-la tolerável, ainda que 
os Irmãos a estimavam. O Venerável Fundador sabia dulcificá-la com seus exemplos e 
palavras. (Ir. Stratonique)  

14 - Nas diferentes posições da oração, o santo Fundador mantinha sempre uma atitude 
reverente: os olhos entreabertos ou, às vezes, fixos na imagem de Cristo. Sentia-se que 
de Cristo hauria aquelas palavras de fogo que acendiam nas almas o zelo e o 
entusiasmo de fazer o bem. (Ir, Aidant) 

15 - Nada nos cativava tanto como suas palestras familiares, especialmente seus catecismos. 
Quando sabíamos que ele ia falar, a alegria era geral entre nós. Assim que entrava na 
sala, as fisionomias se iluminavam, o olhar se eletrizava sobre suas pessoas, ficávamos 
como suspensos a seus lábios. (Ir. Aidant)  

 



 

DEVOÇÕES DO PADRE  
CHAMPAGNAT 

 

 
 

1 - A devoção do Padre Champagnat para com as almas do Purgatório levou-o a 
falar muitas vezes de seus sofrimentos bem como dos meios numerosos e 
poderosos de que dispomos para aliviá-las. (Ir. João Claude)  

2 - Qual não deve ser a excelência, a perfeição, a santidade de São José, que 
passou tantos anos na intimidade de Jesus. Há um mistério de santidade 
incomparável para nós, tanto em São José quanto em Maria. (Ir. Luís Maria) 

3 - Para São José, como para Maria, o motivo e a medida do amor que dedica a cada um 
de nós é o próprio amor que ele teve para com Jesus. (Ir. Luís) 

4 - Os Irmãos se empenharão em inspirar aos alunos uma grande devoção a Nossa 
Senhora, a São José e ao Anjo da Guarda, bem como aos santos padroeiros. De vez em 
quando darão instruções sobre estes assuntos, confirmando-se com a prática e o 
exemplo dos santos.  

5 - Conforme a vontade do Fundador, honramos São José, o primeiro patrono do Instituto. 
Ele nos ensina a abnegação de si próprio no serviço. Rogamos-lhe que nos faça 
participar de seu amor a Jesus e a Maria.  

6 - Juntai à devoção a Maria, a devoção a São José, pois sabeis que é um dos nossos 
principais padroeiros.  

7 - O Papa é para o mundo moral o que é o sol para o mundo físico.  



8 - Permanecendo unidos aos seus pastores, o cristão está certo de se encontrar no 
caminho da verdade.  

9 - Os Bispos são nossos pais e devemos considerar-nos como seus filhos e prestar-lhes 
em toda ocasião nosso respeito e nosso acatamento.  

10 - Apesar da fúria do inferno contra a Igreja, ela está alicerçada na pedra e nada poderá 
fazê-la estremecei Nunca é tão bela a nossa Igreja, como quando é perseguida. 
Abandonemos, pois, à esclarecida e amável conduta da Providência.  

11 - Champagnat fez com muita devoção o mês de São José para pedir-lhe uma boa morte. 
Diariamente rezava a ladainha do castíssimo esposo de Maria e quando no final, 
incapaz de rezá-la sozinho pedia a um Irmão que a recitasse junto de sua cama.  

12 - Cinco grandes devoções são o alimento do bom cristão e do religioso fervoroso: a 
devoção a Nosso Senhor, a devoção a Maria, a devoção a São José, a devoção ao Anjo 
da Guarda e ao Santo Padroeiro e a devoção às almas do Purgatório.  



 

CHAMPAGNAT E AS  
PEQUENAS VIRTUDES  

 

 
 

1ª - A INDULGÊNCIA que desculpa as faltas de outrem, diminui-as, perdoa-as até com 
facilidade, embora não se exija semelhante perdão para si mesmo.  

2ª - A CARIDOSA DISSIMULAÇÃO que parece não ver os defeitos, as sem-razões, as 
mancadas, as palavras impróprias do próximo, e que suporta tudo sem nada dizer e sem 
se queixar. 

3ª - A COMPAIXÃO que se apropria dos sofrimentos alheios para minorá-los: chora com 
os que choram, participa dos males alheios, e se desdobra para aliviá-los ou assumi-los 
pessoalmente.  

4ª - A SANTA ALEGRIA que participa das alegrias e da felicidade dos outros para 
aumentá-las, e proporcionar aos coirmãos todo o consolo, toda a felicidade da virtude e 
da vida em comunidade. 

5ª - A FLEXIBILIDADE DO ESPÍRITO que jamais impõe sem razão séria, suas próprias 
opiniões, mas adota sem relutância o que há de sensato e bom nas idéias do coirmão, 
que aplaude sem emulação seus êxitos, aceita seus sentimentos, para conservar a união 
e a caridade fraterna.  

6ª - A CARIDOSA SOLICITUDE que previne as necessidades dos outros, a fim de 
poupar-lhes o dissabor de senti-las e a humilhação de pedir ajuda. A bondade de 
coração que nada sabe recusar, está sempre atenta para prestar serviços, causar alegria e 
obsequiar todo mundo.  

7ª - A AFABILIDADE que escuta os importunos, sem demonstrar o mínimo 
constrangimento. Sempre pronta a vir em auxílio dos que dela necessitam, instruindo 
os ignorantes com paciência incansável. 



8ª - A URBANIDADE E A CORTESIA que levam a obsequiar a todos com provas de 
respeito, consideração e deferência, e em toda parte se antecipam para prestigiar a 
outrem. 

9ª - A CONDESCENDÊNCIA que facilmente atende aos desejos do outro, que se iguala 
para agradar aos que estão em nível inferior, ouve de boa vontade as razões do outro, 
para levá-las em conta, mesmo que por vezes não tenham fundamento.  

10ª - O ZELO pelo bem comum que leva a preferir os interesses da comunidade e das 
pessoas aos seus próprios interesses, e se sacrifica para o bem dos coirmãos e ao 
progresso da comunidade.  

11ª - A PACIÊNCIA que sabe calar e suportar sempre e jamais se cansa de fazer o bem, 
mesmo aos mal-agradecidos. Suporta, com toda paciência as imperfeições, os defeitos 
e as importunações do próximo. É o meio certo de conseguir a paz e conservar a união 
de todos.  

12ª - A IGUALDADE DE ÂNIMO E DE CARÁTER, que torna a, gente sempre o 
mesmo, jamais se deixando arrebatar por alegria demasiada, arroubos, aborrecimentos, 
melancolia ou mau humor, mas se mantendo sempre alegre, bom, afável e satisfeito 
com tudo.  
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Traços biográficos do Irmão 
Faustino João  

 
 

O professor Irmão Faustino João recebeu, no batismo, o 
nome de  
Salomón Torrecilla Vesga. Nasceu em 21 de outubro de 1908 
em Quintanilla San García (Burgos, Espanha).  

Está no Brasil desde 27 de setembro de 1927. Naturalizou-
se brasileiro em 30 de setembro de 1935.  

O primeiro grau foi realizado na cidade natal; o segundo 
grau, em Turim (Itália) e o terceiro, na Faculdade de Ciências 
Políticas e Econômicas da atual Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul. Fez estudos de pós-graduação 
em Madri e Turim.  

Foi professor de segundo grau no Colégio Rosário de 
1931 até 1961, E em várias Faculdades da PUCRS, de 
1942 a 1976.  

Dirigiu o Colégio Rosário em 1950 e a antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da PUCRS, de 1960 e 1969. Foi diretor da Faculdade de Educação da PUCRS no período 
de 1969 e 1978.  

Colaborou na estruturação de várias Faculdades da PUCRS, da Faculdade de Filosofia 
da Universidade Católica de Pelotas e da Universidade Católica de Lima (Peru). Destaco 
estas condecorações: Professor benemérito do Ministério de Relações Exteriores de Madri 
(1957), Cidadão Honorário de Porto Alegre (1959), Palmas Acadêmicas, da França (1967), 
Medalha Simões Lopes Neto, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul (1975), doutor 
Honoris Causa da Universidade Federal de Santa Maria (1975), doutor Honoris Causa da 
PUCRS (1990) e Encomienda de Número de la Orden de Isabel la Católica (21/10/1998).  

São dezenove as publicações do Irmão Faustino João, compreendendo temas 
econômicos, educacionais e biográficos. As mais recentes são (em parceria com o Irmão 
Elvo Clemente) os dois volumes da História da PUCRS. A mais antiga tem o título de 
Economia Dirigida (1938).  
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